
Sw. BONAWENTURA 

M O W Y O N A S Z Y M Ś W I Ę T Y M 
M O W A P I E R W S Z A 1 

Tytuł oryginału 
SERMONES DE SANCTO PATRE NOSTRO FRANCISCO 

Przetłumaczyła 
MARIA MASZTALERZ 

Opracował 
SALEZY KAFEL OFMCap. 

M O W A P I E R W S Z A 1 

»Stworzył Bóg człowieka na obraz 
i podobieństwo swoje« 

(Rdz 1,27.26). 
WPROWADZENIE 

Zanim będę mówił dalej, opierając się na powyższych słowach, chcę na 
wstępie odpowiedzieć na pewne pytanie, które mogliby niektórzy postawić — a być 
może wielu spośród was zadaje je sobie w sercach swoich — z racji jakiegoś 
zdziwienia. 

Pytanie to jest podobne do tego, które Aniołowie stawiali, kiedy Pan wstąpił 
do nieba: »któż to jest, który idzie z Edomu w farbowanych szatach z Bosry?« 
CIz 63,1). 

Tak mówi wielu, albo może powiedzieć o mnie, któż to jest ten, który przy-
chodzi z odległej ziemi, ponieważ »Edom« znaczy »odległa,« który odważył się 
mówić w obecności tylu wielkich i przełożonych, wśród tylu świątobliwych, mąd-
rych i znanych osób? 

Na pytanie to odpowiem, że były dwie pobudki, które skłoniły mnie do wy-
głoszenia paru słów pośród tak szanownego grona, chociaż nie starcza mi wiedzy 
i nie zasługuję na to swoim życiem. Skłania mnie bowiem i pobudza do tego 
polecenia Papieża, czyli posłuszeństwo, ponieważ spodobało się Najwyższemu Kap-
łanowi, którego należy słuchać i w niczym Mu się nie sprzeciwiać, abym skierował 
do Was parę słów. Ich istotne znaczenie podam wam przy końcu mojego kazania. 

1 Kolejność »Mów« zmieniono tak, że »Mowę trzecią« z w/w wydania umiesz-
czono tu jako pierwszą i odwrotnie. 
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I to jest jedno, co mnie, choć niegodnego i nieudolnego, skłoniło do przemawiania 
wobec was. Drugi powód — to uczucie jakiejś szczególnej miłości, którą żywię do-
św. Franciszka, ponieważ doznałem Jego pomocy w moich potrzebach i właśnie to 
uczucie miłości skłoniło mnie do tego, abym zabrał głos wśród Was w święto 
błogosławionego Franciszka. Te pobudki sprawiły, że spokojnie przystąpiłem do 
wygłoszenia paru słów. Dlatego także, na początku, pomodlicie się do niego, aby 
raczył prosić za mną Pana naszego Jezusu Chrystusa, który »sprawia, że niemi 
mówią« (Mk 7,37) i »języki niemowląt« (Mdr 10,21), tj . mniej doświadczonych 
i mniej doskonałych czyni »wymownymi«, aby dał mi łaskę wygłoszenia Jego Słowa 
na Jego chwałę i cześć św. Franciszka, a także dla zbudowania i pociechy naszych 
dusz. 

»Bóg stworzył człowieka..."-

Podwójne stworzenie 
Powinniście wiedzieć, że jest podwójne stworzenie: jedno w »istnieniu« na-

tury, a drugie w »istnieniu« łaski. Pierwsze stworzenie daje »istnienie« natury,, 
drugie »istnienie« łaski. O pierwszym mówi Eklezjastyk: »Bóg stworzył człowieka 
z ziemi« (Syr 17,1), mianowicie, aby istniał; o drugim mówi Psalm (103,30): »Ze-
ślesz Ducha Twojego i będą stworzone,« mianowicie w »istnieniu« łaski, aby byli 
dobrymi. Pierwszy sposób istnienia odnosi się do Adama; drugi do św. Franciszka 
i innych Świętych, którzy przez łaskę zostali ustanowieni, przez Boga powołani 
i uwielbiani. 

O św. Franciszku mówi się dwie rzeczy, mianowicie, (że został stworzony) »na 
obraz« Bóstwa i na »podobieństwo« człowieczeństwa. 

1 
STWORZENIE NA OBRAZ BÓSTWA 

Mówię, że najpierw został stworzony »na obraz« Bóstwa przez pewne 
podobieństwo, jakie miał z Boską naturą, w której są trzy Osoby. 

Podwójne podobieństwo do Ojca we władzy 
Miał bowiem podobieństwo. »z Ojcem,« czyli z Osobą Ojca we wła-

dzy. Bowiem Ojcu przypisuje się moc, która zawiera dwie rzeczywisto-
ści, a mianowicie »kierownicze wykonywanie władzy« i »działanie.« 
Ojciec ma bowiem władzę kierowniczą, ponieważ sam jest »Królem kró-
lujących« i »Panem panujących« (1 Tm 6,15). Ma również moc w dzia-
łaniu, ponieważ gam jest wszechmocnym Stwórcą wszystkiego: »Wszy-
stko bowiem, co chciał, stworzył« (Ps 113,2) i może stwarzać. Sw. 
Franciszek był podobny do Ojca »w działaniu«, ponieważ czynił liczne 
cuda. On bowiem oczyszczał trędowatych, wskrzeszał umarłych, uzdra-
wiał chorych, niemym przywracał mowę. Miał również moc »kierowni-
czego wykonywania władzy,« ponieważ nie tylko »panował« nad ludźmi, 
lecz także »nad rybami morskimi, ptakami niebieskimi i zwierzętami na 
ziemi«.2 — Czytamy bowiem o nim, że kiedy raz przechodził z miasta 
do miasta przez jakiś gaj, uciekały przed nim i przed jego towarzyszami 
jelenie. Któremuś z nich powiedział więc: „Dlaczego uciekasz? Zatrzy-
maj się!" i ten stanął na jego rozkaz, a wtedy on przybliżył się i położył 
swoje ręce na jego grzbiecie i powiedział: „Idź i chwal Boga." Podobnie 

2 Zob. 1 B 8,6 nn i 12,3 an . 
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poddane mu było ptactwo powietrzne. Czytamy bowiem o nim, że kiedy 
przechodził z miejsca na miejsce i spotkał na polu dużo śpiewających 
ptaków, wykonujących swoim śpiewem piękną melodię, polecił im, aby 
zamilkły i natychmiast wszystkie uciszyły się; potem polecił im, aby na 
nowo podjęły swój śpiew i znów zabrzmiał ich koncert. Miał władzę 
panowania również nad rybami, jak to czytamy w jego życiorysie.' 

Podwójne podobieństwo do Syna w mądrości 
Podobny był także »do Syna w mądrości,« która urzeczywistnia się 

w dwóch sprawach, a mianowicie w znajomości rzeczy tajemnych i w 
przewidywaniu przyszłości, jak mówi Eklezjastyk: »Oczy Pańskie są da-
leko jaśniejsze od słońca, wypatrujące wszystkie drogi ludzkie« (Syr 
23,28). — Franciszek posiadał bowiem wiedzę o rzeczach zakrytych 
i przepowiedział wiele spraw dotyczących przyszłości. Słyszałem bowiem 
od papieża Aleksandra, że św. Franciszek przepowiedział śmierć Hono-
riusza i wybór Grzegorza, który wówczas był biskupem Ostii. —• Do-
kładnie także przepowiedział dzień i godzinę trzęsienia ziemi; stało się 
tak, jak powiedział. 

Podwójne podobieństwo do Ducha Świętego w dobroci 
Miał także podobieństwo z »Duchem Świętym w dobroci.« Dobroć 

polega bowiem na miłości. »Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który nam jest dany« (Rdz 5,5). 

Miłość św. Franciszka do Chrystusa 
Sw. Franciszek miał przedziwną miłość i do Pana i do bliźnich. Tak 

wielka była jego miłość do »Chrystusa« i tak wielki żar, że kiedy była 
wzmianka o Chrystusie, cały wpadał w zachwyt, i nie tylko on, lecz 
także pewien brat,3 który długo z nim przebywał. Pouczony jego przy-
kładem, ponieważ bał się Boga i kochał Go, kiedy była wzmianka 
o Chrystusie również cały wpadał w zachwyt, że stawał się nieruchomy, 
jak drewno. Gorącą miłość żywił do Chrystusa. Sam chciał iść za Chry-
stusem i naśladować Go w miłości. Chrystus bowiem powierzył nam te 
wszystkie dobra doczesne, nie aby się do nich przywiązywać, lecz by 
dobrze żyć. Tak również Franciszek, gdy był bogatym kupcem, porzucił 
wszystko dla Boga i rozdał biednym. Tak też, jak Bóg dał Aniołów na 
służbę grzesznikom, tak św. Franciszek dał braci swoich i synów, aby 
dźwigali grzechy ludów. Również Chrystus Pan z miłości chciał znosić 
męki i ponieść za nas śmierć, a Franciszek dla Chrystusa i Jego wiary 
chciał cierpieć. Pragnął ponieść śmierć dla Chrystusa tak bardzo, że) 
sam poszedł do pogan dla głoszenia wiary Chrystusowej do najokrut-
niejszego sułtana, pragnąc cierpieć dla Chrystusa; sułtan to zauważyw-
szy, chciał przyczynić się, aby on został męczennikiem i dostąpił tak 
wielkiego zaszczytu. 

Miłość wobec bliźnich 
Niezwykłą miłość miał także dla swoich »bliźnich,« ponieważ on; 

sam i jego bracia posługiwali chorym i służyli im, prosili dla nich o po-
żywienie i przygotowywali je własnymi rękoma. Pracowali w szpita-
lach, mieszkaniach dla trędowatych i nieszczęśliwych osób i tych, któ-
rzy sami nie mogli sobie pomóc. Im posługiwali i służyli. Zapewne,! 

3 Br. Idzi. 
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można było o nim powiedzieć słowa Psalmu: »Miły jest człowiek, który 
lituje się i pożycza« itd. (Ps 111,5). Obrońca, który ma dobrą sprawę 
wobec sędziego, radośnie idzie przed jego oblicze, ponieważ wie, że do-
brze odpowie w procesie sądowym i w swojej sprawie. Tak i człowiek 
sprawiedliwy wobec Najwyższego Sędziego okaże radość. A św. Fran-
ciszek powie: »Byłeś chory i nawiedziłem cię, byłeś nagi i przyodziałem 
cię« (Mt 25,36). I wtedy otrzyma wyrok dobry i łaskawy dla siebie, kie-
dy mu powie Sędzia: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego« itd. (Mt 
25,34). 

Ludzie powinniby o tym więcej rozmyślać. Biada tym, którzy nie 
umieją wtedy odpowiedzieć, którzy nie będą mogli dobrze odpowiedzieć 
Panu mówiącemu: »Byłem głodny,« a ja cię nakarmiłem, »pragnąłem,« 
a ja dałem ci pić, nawiedziłem itd. Tacy bowiem będą oczekiwali wy-
roku Bożego przeciwko sobie, takiego wyroku, mówię, w którym usły-
szą słowa: »Idźcie, przeklęci, w ogień wieczny« itd. 

2 

POTRÓJNE PODOBIEŃSTWO DO CZŁOWIECZEŃSTWA CHRYSTUSA 
Sw. Franciszek był również stworzony »na podobieństwo« człowie-

czeństwa Chrystusa, a mianowicie z trzech względów — z racji »życia, 
Męki i Zmartwychwstania.« 

Podobny w życiu 
Z racji »życia,« ponieważ Pan prowadził życie w ubóstwie i poko-

rze. O Jego ubóstwie powiedziano u św. Mateusza (8,20): »Lisy mają 
jamy i ptaki powietrzne gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by 
głowę skłonił;« dlatego, gdy się urodził, złożony był »w żłobie», ponie-
waż »nie było dla nich miejsca w gospodzie« (Łk 2,7). — Tak i św. 
Franciszek prowadził życie w ubóstwie i pokorze. Wszystko, co miał,, 
opuścił dla Pana i rozdał biednym; chciał, aby jego synowie i bracia 
tak samo czynili. Nie chciał bowiem żyć w rozkoszach i przyjemnoś-
ciach cielesnych, ponieważ, jak mówi Apostoł (Rdz 8,8), »ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą,« a w Księdze Mądrości po-
wiedziane jest, że »święty duch karności ujdzie przed obłudą i usunie 
się od niemądrych myśli« (1,5), ponieważ ich źródłem jest zmysłowość, 
a nie rozeznanie umysłowe i prawość. 

Marność, niestałość i uciążliwość rzeczy doczesnych 
Liczne niebezpieczeństwa tkwią w posiadaniu rzeczy doczesnych. 

Byłoby więc lepiej nie mieć ich i nie pożądać. Nie powinniśmy bowiem 
dążyć do tych rzeczy doczesnych, ponieważ są one »marne,« jak mówi 
Eklezjastes (1,2), »Marność nad marnościami« itd. »Nic bowiem nie trwa 
pod słońcem« (2,11). Są bowiem jak sen; stąd w Psalmie (75,5): »Zasnęli 
snem swoim i nic nie znaleźli bogacze w rękach swoich.« 

Rzeczy doczesne są także »niestałe,« bo nie są trwałe, lecz uciekają 
jak cień. Stąd mówi Apostoł (1 J 2,17), że »przemija świat i pożądliwość 
jego; przemija bowiem postać tego świata;« a w Księdze Mądrości (5,9): 
»przeminęło to wszystko, jak cień.« Przykładem jest bogacz, który wie-
rzył, że użyje swych bogactw (Łk 12,20) i zostało mu powiedziane, że 
tej nocy wszystko straci: »Szaleńcze, tej nocy zażądają twej duszy od 
ciebie, a to, co przygotowałeś, czyjeż będzie?« — Rzeczy doczesne są 
»źródłem strapień,« bo wielki jest trud w zdobywaniu ich, strach w po-
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siadaniu, aby nie przyszli złodzieje i bandyci; cierpienie po stracie. 
Przykładem na to mogą być kupcy, którzy tyle się trudzą, aby nabyć 
bogactwa, objeżdżają wiele krain, przepływają morze i przebywają lą-
dy; boją się o siebie, gdy się wzbogacili i bardzo boleją i cierpią, kiedy 
tracą to, co zgromadzili. — Te trzy powody powinny nas doprowadzić 
do pogardzania rzeczami doczesnymi, abyśmy przynajmniej my ich nie 
pragnęli, ani nie przywiązywali się do nich. 

Sw. Grzegorz napisał: »Należałoby gardzić tym światem, choćby 
wabił ducha widokiem szczęścia; lecz skoro przynosi nam cierpienie, 
męczy tyloma klęskami, tyle przysparza nam codziennie przykrości, to 
do czegóż nawołuje, jeżeli nie do tego, byśmy nie kochali rzeczy do-
czesnych i stronili od nich.« 4 Nieszczęśni są więc ci, którzy dążą i prag-
ną owych dóbr doczesnych, o których jeszcze nie wiedzą, czy z nich sko-
rzystają. 

Podobny w Męce 
Sw. Franciszek był następnie podobny do Chrystusa w »Męce.« 

Ucieszyłby się bowiem, gdyby mógł wytrzymać męczeństwo i otrzymać 
łaskę śmierci męczeńskiej ze względu na Niego; nie mógł jednak, nie 
było to wolą Chrystusa, chciał więc iść za Chrystusem i nieść Jego 
Krzyż. Właśnie jemu, gdy był pogrążony w modlitwie, ukazał się Sera-
fin i wycisnął na jego ciele, to jest na rękach i nogach, stygmaty Męki 
Pana naszego Jezusa Chrystusa; mógł wówczas powiedzieć: »Na ciele 
moim noszę blizny Pana naszego Jezusa Chrystusa« (Ga 6,17). Zaprawdę 
więc, można było o nim powiedzieć, że był stworzony na obraz i podo-
bieństwo Chrystusa w Jego Męce. 

Podwójnie podobny do Chrystusa w Jego Zmartwychwstaniu 
Po trzecie, podobny był do Chrystusa w Jego »Zmartwychwsta-

niu.« I to podwójnie, ponieważ tak dosłownie zadręczał swoje ciało, że 
zupełnie sczerniało. W chwili śmierci zaś ciało jego okazało się wspa-
niałe i bardzo jaśniejące, jakby już było wskrzeszone. Po wtóre, został 
stworzony na Jego podobieństwo pod względem »Zmartwychwstania,« 
ponieważ jak Pan ze śmierci ciała zmartwychwstał mocą Bóstwa, tak 
Franciszek z łaski swego Stwórcy zmartwychwstał ze »śmierci grze-
chów.« Udzielił mu bowiem Pan, jeszcze żyjącemu w ciele, odpuszcze-
nia wszystkich grzechów. Odpuszczenie grzechów jest swego rodzaju 
»zmartwychwstaniem,« ponieważ grzesznicy są jakby umarli, bez »czu-
cia i chęci;« stąd grzesznik może powiedzieć owe słowa proroka (Prz 
23,35): »Obili mnie, nic nie poczułem, chłostali, nic nie wiedziałem.« Są 
więc bez czucia. Brak im również »chęci do czynienia dobrze,« ponie-
waż »nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego« (Ps 13,3). 
Św. Franciszek powstał z martwych: stąd Apostoł mówi: »Zbudź się, 
o śpiący, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus« (Ef 5,14). 

Czego potrzeba by powstać z grzechów 
Lecz »jak powstać« z grzechów? Każdy grzesznik tak powinien my-

śleć, aby najpierw siebie osądził i oskarżył, zanim będzie sądzony przez 
Pana. Powinniśmy bowiem myśleć, że obraziliśmy Go, że On nas będzie 
sądził, jeżeli sami wcześniej siebie nie osądzimy (1 Kor 11,31). Powin-
niśmy zaś osądzić się przez skruchę serca, żałując za grzechy: »na łóż-

4 III Dialog., cap. 38. 
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kach waszych żałujcie« (Ps 4,5); a w innym Psalmie (6,6): »Będę obmy-
wał na każdą noc łóżko moje,« serce moje i sumienie moje łzami żalu 
i skruchy. Bowiem »sercem skruszonym i poniżonym, Boże, nie wzgar-
dzisz" (Ps 50,18). Powinniśmy także osądzić siebie samych przez „»ustne 
wyznanie;« »Jeżeli będę chciał usprawiedliwić się, usta moje potępią 
mnie« (Job 9,20), ponieważ oczywiście ustami moimi wyznaję grzechy 
moje; stąd Izajasz (43,26) mówi: »Powiedz, jeśli co masz, aby się uspra-
wiedliwić,« a na innym miejscu: »Kto ukrywa grzechy swoje, nie pój-
dzie prostą drogą. Kto by je zaś wyznał, dostąpi miłosierdzia« (Prz 28,13). 
—- Również przez »zadośćuczynienie dobrymi czynami,« jak św. Fran-
ciszek, który w sposób godny podziwu umartwiał swoje ciało: pościł, 
•chodził boso i znosił różne przykrości. Stąd mógł powtórzyć słowa Apo-
stoła: »Karcę ciało moje i do posłuchu przymuszam« (1 Kor 9,27). Chciał 
tak zadośćuczynić za grzechy swoje w tym życiu, aby nie potrzebował 
bać się w przyszłym. 

Sposób rozumowania tych, którzy nie chcą się nawrócić 
Lecz są tacy, którzy nie chcą osądzić siebie przez »skruchę serca,« 

ponieważ rozważają życie i nieuczciwe postępowanie innych: tak czyni 
tamten wielki człowiek, to i ja mogę tak robić; nie muszę czuć wstydu. 
Złe jest takie rozumowanie, chociaż nie mniej martwi nas jeżeli papież 
albo kardyynał, albo jakiś inny twój przełożony jest taki. Ty nie mo-
żesz wstępować w ich ślady, bo: »Cokolwiek wam mówią, czyńcie, ale 
według uczynków ich nie postępujcie« (Mt 23,3). — Jest także inny po-
wód, dla którego nie przystępują do spowiedzi Św.; mają nadzieję dłu-
giego życia i mówią: jestem młody i silny, mogę długo żyć i postępować 
według woli; przy końcu życia będę pokutował. Nieszczęśni są tacy. 
W pięćdziesiątym ósmym rozdziale (58,1; 40,6) Księgi Izajasza mówi Pan: 
»Wołaj! Nie ustawaj! Powiedziałem: Co będę wołał? Wszelkie ciało jak 
trawa, a wszelka chwała jego, jak kwiat polny.« Trawa, która rano jest 
zielona, o zachodzie słońca sucha jak siano. Tak jest z człowiekiem: 
»Krótkie są dni człowieka, liczba miesięcy u Ciebie jest« itd. (Job 14,5), 
a na innym miejscu: »człowiek żyje przez krótki czas, napełniony bywa 
wieloma strapieniami« (Koh 9,12). Jeśli zrodzony jesteś, abyś żył krótki 
czas, w jaki sposób oczekujesz długiego życia? »Nie zna człowiek swego 
końca, wyrasta jako kwiat i bywa zdeptany, ucieka w cień i nigdy nie 
trwa w tym samym stanie« (Job 14,2). Dlatego jest rzeczą dziwną i nie-
słychaną, jak może ktoś mieć przeświadczenie, że on powinien żyć dłu-
żej? Jeremiasz mówi, że: »widzi różdżkę czuwającą« (1,11). Zawsze bo-
wiem różdżka czuwa; taka jest zaś myśl Boża, aby nas niepokoiła, jeśli 
nie czuwamy nad sobą. 

— Rozumowanie innych jest znów takie, że liczą na miłosierdzie1 

Chrystusa i mówią: »Ziemia jest pełna miłosierdzia Pana« (Ps 32,5). Tak 
wielkie jest to miłosierdzie, jak wielki jest ten, który mnie stworzył na 
obraz swój, zatem zlituje się nade mną. Prawdą jest, że pełna jest zie-
mia miłosierdzia i że jest ono wielkie, jak wielki jest sam Bóg, ale nie 
tak wielkie, aby nie miało być piekła. Jeśli byś więc umarł bez miło-
sierdzia i poszedł do piekła, nie mógłbyś potem dostąpić miłosierdzia. 
Jeśli więc, żyjąc tu, w śmiertelnym ciele, będę prosił o miłosierdzie,s 
będę je miał na pewno i na pewno je otrzymam; jeśli bez cnoty miło-
sierdzia odejdę z tego świata, nie będę mógł potem dostąpić miłosier-
dzia, lecz płacz i odrzucenie. Bowiem, »tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów« (Mt 8,12). 
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— Inni mówią: wyspowiadam się przy końcu, kiedy będę chory. 
Lecz w jaki sposób będzie mógł wtedy człowiek właściwie myśleć o swo-
ich , grzechach, kiedy zgnębiony chorobami nie będzie mógł myśleć 
o czymś innym; czyż wśród wielkich cierpień będzie myślał tylko 
o odłączeniu duszy od ciała? Taka pokuta nie bardzo jest godna uzna-
nia, lecz jednak nie należy jej ganić. Mówi bowiem św. Augustyn,5 że 
pokuty »takiej ani nie chwalę, ani nie ganię,« ponieważ nie wiadomo 
z jaką intencją się ją odprawia, czy tylko ze strachu przed śmiercią czy 
z umiłowania sprawiedliwości i Boga. Jeśli jednak z miłości do Boga, 
należy ją pochwalić, ponieważ o jakiejkolwiek godzinie żałowałby grze-
sznik, Bóg »nie będzie pamiętał niesprawiedliwości« (Iz 43,25). 

Te cztery więc powody stoją na przeszkodzie temu, by ktoś pod-
jął się sądzenia samego siebie. Św. Franciszek tak nie postępował, lecz 
sam się osądził, aby nie był sądzony przez Boga. Słusznie więc możemy 
o nim powiedzieć: »Stworzył Bóg człowieka na obraz i podobieństwo 
swoje«: na obraz Bóstwa, a na podobieństwo człowieczeństwa. 

Będziemy prosili Boga, abyśmy tak siebie mogli kształtować i prze-
mieniać na podobieństwo św. Franciszka, abyśmy sami tak przemienie-
ni za wstawiennictwem św. Franciszka zasłużyli na oglądanie Go 
w chwale, czego niech nam udzieli Chrystus. Amen. 

5 Sermo 57 de Tempore. 

24 — Wczesne źródła franciszkańskie I 



MOWA DRUGA 

»Oto sługa mój, podejmę go; wy-
brany mój, upodobała sobie w nim 
dusza moja; włożyłem ducha mego 
nań, prawo narodom przyniesie.« 

(Iz 42,1). 
WPROWADZENIE 

»Któż, myślisz, jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił 
nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?« — Słowa te znajdują się 
u św. Mateusza (24,45) i jasno z nich wynika, że trudno jest znaleźć człowieka 
odpowiedniego do głoszenia Bożego Słowa dlatego, że trzeba, aby taki człowiek był 
»wierny« i »roztropny.« 

Któż, mniemasz, jest »wierny«? Salomon mówi: »Wielu ludzi nazywają miło-
siernymi, ale męża wiernego któż znajdzie?« (Prz 20,6). Ten jest »wierny,« który 
we wszystkim co czyni, szuka tylko chwały Bożej, a nie własnej wygody, poklasku, 
uznania, lecz tylko chwały Bożej i zbawienia dusz. Trudno jest więc znaleźć męża 
»wiernego.« 

Trudno jest również znaleźć człowieka »roztropnego«. Roztropnym jest ten, 
który »na czas wydziela żywność« mówi inny Ewangelista (Łk 12,42); który daje 
miarę pszenicy w czasie oznaczonym. Roztropnie głosić Słowo Boże, według po-
jętności słuchaczy, aby nie mówić niedbale czy krótko, ani zbyt wyniośle, ani zbyt 
prosto, to jest wielka rzecz. Kto to robi? Jeśli człowiek raz to robi, to wiele 
razy tego nie robi. 

Przyznaję, że kiedy rozważam sposób, jaki kaznodzieja powinien zachować 
w głoszeniu kazań, dochodzę do wniosku, że jestem starcem (?)6 i widzę, że mam 
słabą umiejętność. Jednak Bóg jest tym, który mówi. Człowiek jest czasem prze-
świadczony, że dobrze mówi, że podał dużo dobrych myśli, a w tej sytuacji nie-
kiedy nic szczególnego nie powie; »człowiecze są zamysły serca, odpowiedź w mo-
wie pochodzi od Boga« (Prz 16,1). Jeśli zbyt krótko mówię, obawiam się, bym nie 
uchybił Bogu, jeśli zaś dłużej chciałbym przedstawić chwałę św. Franciszka, mo-
gliby niektórzy sądzić, że sławiąc go, siebie chcę chwalić. Trudno mi coś więcej 
powiedzieć w te j sprawie. 

Zamierzam przedstawić wam człowieka uduchowionego i doskonałego. Niech 
stanie się wzorem do naśladowania. Zachowując prawdę chcę jako przykład podać 
św. Franciszka. Na początku poprosimy Pana, aby sam itd. 

»Oto sługa mój...« 

1 
Zgodnie z zasadniczym rozumieniem tekstu słowa te mówią o Panu 

naszym Jezusie Chrystusie; co się jednak odnosi do Głowy, przenosi się 
także na członki przez porównanie i powiązanie. Według powszechnie 

8 W tekście w/w wydania po słowie senex (strzelec) znajduje się również znak 
zapytania. 
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przyjętego sensu mówią nam one o jakimś sprawiedliwym i doskona-
łym człowieku. Na zasadzie natomiast pierwszeństwa ukazują nam 
wspaniałą i doskonałą świętość, jaką miał św. Franciszek. Ukazują rów-
nież »korzeń« tej doskonałej świętości, jej »wspaniałość« i »promienio-
wanie.« 

»Korzeniem« doskonałej świętości jest »głęboka pokora;« »wspa-
niałość« świętości opiera się na »wypróbowanej cnocie,« a jej »promie-
niowanie na »pełnej miłości.« 

Głęboką pokorą jest ta, dzięki której Bóg przyjmuje człowieka; dzię-
ki wypróbowanej cnocie podobamy się Bogu; dopiero jednak w pełnej 
miłości wznosimy się ku Bogu i kierujemy się ku bliźnim. Dlatego w cy-
towanych słowach św. Franciszek jest zalecany przez głęboką pokorę, 
dzięki której został przyjęty przez Pana. Zaznaczają to słowa: »Oto słu-
ga mój, podejmę go.« Po drugie, jest zalecany przez wypróbowaną cno-
tę, dzięki której spodobał się Panu, mówi bowiem: »Wybrany mój, upo-
dobała sobie w nim dusza moja.« Po trzecie, jest zalecany przez pełną 
miłość, dzięki której wzniósł się ku Bogu i zwrócił ku bliźnim. Mówi bo-
wiem: »Włożyłem ducha mego nań« itd. 

Kim jest ów doskonały Święty? — Słuchajcie, to ów, który ma głę-
boką pokorę, wypróbowaną cnotę i pełną miłość. Podstawa świętości 
rodzi się w pokorze, rozwija się przez wypróbowaną cnotę i osiąga 
szczyt w pełnej miłości. 

Pokora sprawia, że zostajemy przyjęci przez Boga, cnota, że po-
dobamy się Mu, a pełna miłość, że całkowicie wznosimy się ku Bogu 
i dzielimy się z innymi tym, co posiadamy. 

2 
Głęboka pokora 

Mówię najpierw, że św. Franciszek z powodu „głębokiej pokory" 
jest tu ta j zalecany słowami Boga, który mówi: »Oto sługa mój, podej-
mę go.« Do niego można odnieść to, co mówi Pan: »W dniu tym wezmę 
ciebie, sługo mój Zorobabelu, położę cię jak sygnet, bo ciebie wybrałem« 
(Ag 2,24). — »Położę cię jak sygnet,« stało się to bowiem w znakach 
i stygmatach wyciśniętych Słowem Wszechmogącego. Mówi: »i położę 
cię jak sygnet.« A dlaczego? — Ponieważ jesteś moim sługą pokornym 
w oddawaniu czci Bogu, pokorniejszym we wspomaganiu bliźniego, 
a najpokorniejszym w pogardzie wobec siebie. Podziwiam pokorę św. 
Franciszka ponad wszystkie jego cnoty. 

Pokora ze względu na cześć Boga 
Najpierw mówię, sługa Boży był pokornym ze względu na cześć 

Boga. Dlatego odnosi się do niego to, co mówi Pan w Księdze Joba: 
»A czy zwróciłeś uwagę na sługę mego, Joba, że jest mężem prawym, 
sprawiedliwym, bogobojnym i unikającym zła« (1,8). Sługą nazywa go 
z powodu pokory, ponieważ jest prawy w sposobie myślenia, bojący się 
Boga w usposobieniu i unikający grzechu w oddawaniu się sprawie Bo-
żej. Był sługą rozważnym i wspaniałym czcicielem Boga. We wszyst-
kim, co działał i wycierpiał, wielbił Boga. »Miał siedmiu synów i trzy 
córki« (Job 1,2). »Job« oznaczający człowieka cierpiącego, dobrze wska-
zuje Franciszka, ponieważ życie jego było pełne bólu. Zawsze trwał we 
łzach, opłakując własne i cudze grzechy. Jeśli przypatrzymy się pierw-
szemu jego potomstwu, to zauważymy, że miał siedmiu braci, a sam 

24* 
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był ósmy i na rozkaz Pana rozdzielił ich po dwóch i wysłał na cztery 
strony świata. Zgodnie z jego pragnieniem Pan z powrotem zebrał ich 
razem. Miał także »trzy córki,« ponieważ na początku swego nawróce-
nia odbudował trzy kościoły — jeden na cześć świętych Kośmy i Da-
miana; drugi — na cześć św. Piotra Apostoła; trzeci — na cześć Świę-
tej Dziewicy. I w tym właśnie trzecim, Pan objawił mu drogę życia, 
którą powinien iść. Założył także trzy zakony: pierwszym był Zakon 
Braci Mniejszych; drugim Zakon Sióstr św. Klary, który najpierw na-
zywano Ubogimi Paniami świętych Kośmy i Damiana, a dopiero po ka-
nonizacji św. Klary nazywa się je Siostrami św. Klary; założył także 
trzeci zakon, który nazywa się Zakonem Pokutujących, albo Braćmi 
Wstrzemięźliwymi. Te trzy założone zakony to jakby trzy córki; są one 
powołane do kultu Bożego. Sw. Franciszek był więc »czcicielem Boga 
i pokornym sługą.« Stąd mógł mówić za Psalmistą: »O Panie, jam Twój 
sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy« (Ps 115; 16). W tym 
powinniśmy naśladować św. Franciszka i być pokornymi czcicielami 
Boga. Bójmy się Tego, »Który może i duszę i ciało zatracić w piekle« 
(Mt 10,28), więc czcijmy Go i bądźmy mu posłuszni. W przeciwnym, 
wypadku będzie się skarżył na nas, mówiąc: »Lecz skoro ja jestem Oj-
cem, gdzież jest cześć moja, a skoro jestem Panem, gdzież szacunek dla 
mnie?« (Ml 1,6). I tak samo powie ów Job: »Na sługę mego wołałem, 
a nie odpowiedział mi« (19,16). Woła i wzywa nas Pan przez wewnętrzne 
natchnienie, przez kazanie, przez cierpienie, przez dobrodziejstwa i przez 
przykłady ludzi doskonałych, a my nic nie robimy! Jest jednak napisane 
u św. Łukasza: »Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie robi, otrzy-
ma chłostę od Pana« (12,47). Był więc św. Franciszek pokornym sługą 
Boga ze względu na oddawanie Mu czci. 

Pokora w służeniu bliźniemu 
Następnie był sługą jeszcze »pokorniejszym« ze względu na »po-

moc udzielaną bliźniemu;« Apostoł Paweł napisał w I Liście do Koryn-
tian (1 Kor 9,19): »Będąc wolnym od wszystkiego, stałem się niewolni-
kiem wszystkich.« Święty Ojciec Franciszek stał się wszystkim dla 
wszystkich i sługą wszystkich; chciał być sługą nawet osób zasługują-
cych na wzgardę. W podróży przyrzekł posłuszeństwo jakiemukolwiek 
bratu. Kiedy był jeszcze człowiekiem świeckim, najbardziej wzdrygał 
się przed trędowatymi. Po swoim nawróceniu oddał siebie właśnie na 
służbę trędowatym myjąc im nogi, opatrując rany i wrzody, usuwając 
zgniliznę i ropę, całując im stopy ,aby przychodząc z taką pomocą bliź-
niemu, okazać się wzgardzonym i uzyskać łaskę u Boga. 

Sw. Paweł w Liście do Galatów (5,13 nn) mówi: »Wy zatem, bracia, 
powołani jesteście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako za-
chęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, ożywieni miłością Ducha, 
służcie sobie wzajemnie. Taka powinna być nasza wolność. Może ktoś 
powiedzieć; jest prawdą, że powinniśmy sobie wzajemnie służyć, lecz 
nie należy służyć trędowatym. Jednak tą posługą Bóg nie gardzi, któ-
ry pochylił się, aby umyć zabłocone nogi uczniów i powiedział: »Wy] 
mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim je-
stem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel umyłem wasze nogi, to i wy po-
winniście wzajemnie umywać sobie nogi. Dałem wam bowiem przykład, 
abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik 
od tego, który go posłał» (J 13,13—16). 
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Sw. Augustyn komentując powyższe słowa, tak mówi: „Czyńcie 
sobie w pokorze to, co zrobił w uniżeniu Najwyższy; jest to wielkie 
zalecenie pokory i czynią tak sobie nawzajem bracia w widzialnej dzia-
łalności, a jeśli nawet nie czynem, to jednak urzeczywistniają to ser-
cem; oczywiście, o wiele lepiej byłoby, aby spełniali to czynem, bo nikt 
z chrześcijan nie może uważać za niewłaściwe czynienie tego, co robił 
Chrystus. Kiedy bowiem ciało zgina się do stóp brata, to w samym sercu 
budzi się uczucie pokory albo umacnia się, jeżeli pokora już wypełnia 
serce".7 

Grzegorz IX, człowiek bardzo mądry, będąc przyjacielem św. Fran-
ciszka, stał się jego naśladowcą i w swoim mieszkaniu miał trędowa-
tego, któremu usługiwał w habicie brata. Pewnego dnia powiedział mu 
ów trędowaty: „Czy Papież nie ma nikogo, tylko tego starca, aby mu 
usługiwać? Nazbyt się przecież trudzi!" — Dobrze jest służyć bliźnie-
mu! Dlatego Apostoł wyznał: »Karcę ciało moje i do posłuchu przy-
muszam...« (1 Ko 9,27). »Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo od mło-
dości swojej« (Lm 3,27). 

Pokora w gardzeniu sobą 
Święty Franciszek był pokorny ze względu na cześć wobec Boga, 

pokorniejszy we wspieraniu bliźniego, a po trzecie, najpokorniejszy 
w pogardzie wobec siebie, aby iść za Tym, o Którym powiedziano w Li-
ście do Filipian (2,7): »Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi.« 
W tej »postaci« zaistniał i mógł powiedzieć: »Młodzieniaszek ja jestem 
i wzgardzony« (Ps 118,141). »A jam robak, nie człowiek, pośmiewisko 
ludzkie i wzgarda pospólstwa« (Ps 21,6). Pouczył Pan o swojej wspa-
niałości w niebie. Pragnący jej aniołowie, zwolennicy Lucyfera zginęli, 
a Lucyfer sprawił, że upadł z nim człowiek »stworzony na podobień-
stwo Boże« (Rdz 1,27). Pokory nie nauczył w niebie; chcąc więc ukazać 
źródło mądrości, uniżył się. Kto chce posiadać mądrość Chrystusa, po-
winien zaczynać od »korzenia« świętości, jak to zrobił Św. Franciszek. 
Gdy się nawrócił, jego. towarzysze rzucali go w błoto ulic, a on obna-
żywszy się przed biskupem zrzekł się wszelkich dóbr doczesnych. Stał 
się później mężem wybitnej świętości. Przez to okazuje się, że doszedł 
do szczytu świętości i pokory. 

Sw. Bernard mówi: „Człowiek prawdziwie pokorny pragnie mieć 
opinię człowieka zasługującego na wzgardę; nie mający pokory, chce 
być wysławiany".8 Podobnie Św. Grzegorz mówi, że „jak pyszni chełpią 
się swoim wywyższeniem, tak pokorni cieszą się poniżeniem".9 

Skąd pochodzi pokora? — Oczywiście, jej źródłem jest serce. Św. 
brat Pacyfik, który pierwszy przeszczepił Zakon Braci do Francji, był 
mężem wielkiej świętości. Kiedy pewnego dnia modlił się ze św. Fran-
ciszkiem w kościele, usnął i zobaczył, jak otwiera się niebo, a w niebie 
ujrzał najpiękniejszy tron. Zapytał, dla kogo postawiono ten tron. Odpo-
wiedziano mu, że tron ten opuszczony jest przez Lucyfera z powodu 
jego pychy i zachowany jest dla św. Franciszka z powodu jego pokory. 
Kiedy się zbudził, zapytał św. Franciszka: „Co sądzisz o sobie"? — Sw. 
Franciszek odpowiedział: „Wydaje mi się, że jestem największym grze-
sznikiem świata." Brat Pacyfik powiedział: „Są mordercy, bandyci i inni 
źli ludzie." Odpowiedział mu na to św. Franciszek: „Nie ma na świecie 

7 S . A u g u s t i n u s . In Ioan. Evang., Tr. 58, n. 4. 
8 S. B e r n a r d u s. Sermo 16 in Cant., n.10. 
9 S. G r e g o r i u s . I Dialog., c.5. 
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nikogo gorszego ode mnie, bo gdyby ktoś otrzymał tyle darów łaski, co 
ja, stałby się pobożniejszy ode mnie." — Zwróćcie uwagę! Wśród tego 
wszystkiego, co możemy podziwiać, jest jedno najbardziej cudowne. Ze 
wszystkich, których Bóg wyniósł w Nowym i Starym Testamencie, ni-
kogo nie wyróżnił tak, jak człowieka pokornego i uniżonego. Trzech lu-
dzi wywyższył Pan w Starym Testamencie. Nie wyniósł Saula, ponie-
waż brakło mu stałości, ale wyniósł »Józefa, Mojżesza i Dawida.« A co 
czytamy o Józefie? Psalm mówi: (104,17): »Wysłał przed nimi człowie-
ka: Józefa sprzedano jako niewolnika.« Jest powiedziane tam, że był 
uwięziony, związany łańcuchem i służył tym, którzy byli z nim w wię-
zieniu. Później Faraon »ustanowił go panem swego domu.« Także »Moj-
żeszowi,« który był przyjęty za syna przez córkę Faraona w Ziemi Egip-
skiej nie obiecał Pan wyniesienia, lecz kiedy rozgorzał przeciw niemu 
Faraon i był na pustyni i stał się stróżem i pasterzem owiec, wtedy 
Pan mu się ukazał i przekazał mu swoje wyroki. A o »Dawidzie« co 
się mówi, czy czyta? Co ty mówisz o Dawidzie? Dawid mówi: »wybrał 
sługę swego Dawida i wziął go do owczych zagród: powołał go, gdy, 
chodził za karmiącymi owcami, by pasł Jakuba, sługę jego i Izraela, 
jego dziedzictwo...« (Ps 77,70 nn). Wszyscy uniżali się, również w two-
im imieniu. Ale najbardziej ze wszystkich uniżył się Chrystus. Jeśliby 
ktoś miał drogi kamień, to im bardziej byłby on lekceważony, tym dro-
żej by go sprzedawał: chętnie pokazywałby temu, kto by go ganił. Męstwo 
ducha wzrasta w pogardzie. Wielką głupotę okazuje ten, kto chce być 
chwalony. Święci pragnęli wzgardy od ludzi, aby podobać się Bogu. 

Sw. Grzegorz mówi: „Jeśli święci mężowie, nawet dokonując wiel-
kich czynów, uważają się za małych, to cóż na swoje usprawiedliwienie 
powiedzą ci, którzy bez mężnych czynów nadymają się?" 10 Sw. Anzelm 
zaś uczy, że jest sześć stopni pokory, a kto może dojść do szóstego stop-
nia, posiada pełnię łask. Pierwszym stopniem pokory jest uznanie siebie 
samego za godnego wzgardy. Drugim stopniem — wyrażać, że się za-
sługuje na wzgardę. Trzecim — przekonywać kogoś o tym: czwartym 
— pragnienie, aby uważano go za takiego; piątym — że chciałby, aby 
rozpowiadano o nim tak; szóstym zaś — by traktowano go jako zasłu-
gującego na wzgardę. Wtedy właśnie człowiek jest najbliżej Boga i jest 
sługą pokornym.11 „Tak wielki jest człowiek, jak wielki jest w oczach 
Bożych, a nie większy"12 i tyle wart, na ile ocenia go Bóg. Dziwna:, 
rzecz, że ludzie chcą się podobać ludziom, przez co nie stają się lepsi, 
a nie starają się podobać Temu, przez Którego mogą osiągnąć pełnię1 

cnót. Tak więc św. Franciszek jest zalecany przede wszystkim z powodu 
swej głębokiej pokory. 

Owoce pokory 
Właśnie z powodu pokory dostąpił potrójnego miłosierdzia. »Przyj-

mij twego sługę dla jego dobra, aby nie uciskali mnie zuchwalcy! Po-
stąp ze sługą swoim według miłosierdzia twego« (Ps 118,122 nn). On, 
pokorny sługa Boży, ponieważ był do tego stopnia pokorny, że gardził 
samym sobą, dlatego dostąpił miłosierdzia »przebaczającego,« ponieważ 
szedł z pomocą bliźniemu, dostąpił miłosierdzia »opiekuńczego« i po 
trzecie, ponieważ był czcicielem Boga, dostąpił miłosierdzia »wyzwala-

10 Tenże. I Homil. in Evang., Hom.il. 7, n.4. 
11 S. A n s e l m u s. Epist. 75. 
12 1 B 6,1. 



Mowy o naszyrri świętym ojcu Franciszku 375 

jącego.« Podkreślam w pierwszym rzędzie to, że św. Franciszek był 
człowiekiem, »który gardził samym sobą« i dlatego dostąpił »miłosier-
dzia przebaczającego.« Powiedziane jest w Pieśni Najświętszej Maryi 
Panny: »Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Przyjął Izra-
ela, swego sługę, pomny na miłosierdzie swoje« (Łk i,52—54). »Izrael« 
czyli Jakub mocował się z Aniołem i okulał. »Dostąpił« miłosierdzia, 
aby z jego rodu wyszedł Syn Boga, dzięki któremu zostały odpuszczone 
grzechy. Trzeba było jednak, aby najpierw »uschło ścięgno« (Rdz 32,24) 
tzn. trzeba umartwienia ciała. Stąd w Księdze Daniela (3,49) powiedzieli 
trzej młodzieńcy: »nie ma miejsca dla pierwocin« a następnie: »Z umy-
słem skruszonym i duchem upokorzonym niech będziemy przyjęci przez 
Pana.« Jeśli chcesz być przyjęty przez miłosierdzie »przebaczające« trze-
ba, abyś walczył z Aniołem w modlitwie, by wyschła pożądliwość, wów-
czas będziesz mógł złożyć ofiarę skruszonego serca. Rozpala się bowiem 
tutaj umysł człowieka pożądliwością i rzeczami zmysłowymi, jak gdyby 
był w piecu; lecz gdyby Anioł zstąpił do pieca i przeniknął nasze serca 
łaską, a człowiek upokorzyłby się i zaczął umartwiać swoje ciało, będzie 
podobał się Bogu. »Uczyni w środku pieca jakby wiatr rosisty, przewie-
wający« (Dn 3,50) i wtedy w żyłach nie czuje człowiek pożądliwości ciała, 
albo jeśli je odczuwa, to nie zostaje zraniony. 

Św. Franciszek nie ustawał w wylewaniu łez, odkąd nawrócił się 
od tej pory gdy Bóg mu się ukazał i powiedział, że odpuszcza mu liczne 
grzechy, »aż do ostatniego pieniążka« (Łk 7,47; Mt 5,26). Ja chciałbym 
usłyszeć to bardziej, aniżeli cokolwiek innego na świecie. To usłyszała 
także Magdalena. Tak więc św. Franciszek, ponieważ gardził sobą, dostą-
pił miłosierdzia »przebaczającego.« 

Po drugie, ponieważ św. Franciszek »wspierał bliźniego,« dostąpił 
»miłosierdzia opiekuńczego.« Stąd u Izajasza (41,9) »sługą moim jesteś, 
wybrałem cię, a nie odrzuciłem... przyszedłem ci z pomocą i podtrzy-
mała cię prawica Sprawiedliwego mego.« Nie zawrócił, skoro »przyłożył 
rękę do pługa, nie oglądał się wstecz« (Łk 9,62), wybrany został, a nie 
odrzucony. Nie tylko unikał grzechów śmiertelnych, ale także powszed-
nich, o ile to jest w ludzkiej możliwości. »Podtrzymała cię prawica Spra-
wiedliwego mego.« Któż jest tym Sprawiedliwym? Apostoł mówi (1 J 
2,1): W niebiosach »mamy rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa 
sprawiedliwego.« »Prawica Sprawiedliwego mojego« to Prawica wszech-
mocy Bożej, która go broni od wszystkich przeciwników. Kiedy demony 
znęcały się nad jego ciałem i całym nim poniewierały, zawsze chronił 
się u Boga. Mógł mówić zgodnie z Psalmem (62,8): »W cieniu Twych 
skrzydeł wołam radośnie, do Ciebie lgnie dusza moja, prawica Twoja 
mnie wspiera.« Kto chce być „chroniony," trzeba, aby znalazł się »pod 
prawicą Bożą.« 

Po trzecie, św. Franciszek był »czcicielem Boga« dlatego dostąpił 
»miłosierdzia wyzwalającego.« »Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie 
według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały« (Ps 72; 23). 
»Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie« (Prz 29,23). 
To miłosierdzie zbawia, wywyższa, obdarza czcią i chwałą. Stąd mówi 
Pan: »Kto mnie będzie sławił, tego i ja wsławię« (1 Sm 2,30). »Wielka moc 
Boga samego, a od pokornych cześć odbiera« (Syr 3,21). 

Tylko ci, którzy czczą Boga, sami doznają czci i chwały. Lecz tylko 
pokorni czczą Boga naprawdę, więc tylko pokorni będą uwielbieni 
w niebie. 

Chcesz więc dostąpić potrójnego miłosierdzia, bądź sługą pokornym, 
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gardząc sobą, wspomagając bliźniego i oddając cześć Bogu. To jest pierw-
sza część filozofii chrześcijańskiej. Dioskur pytał św. Augustyna: „Czym 
jest w istocie filozofia chrześcijańska?" Augustyn odpowiedział: „Jeśli 
pytałbyś, co jest istotne w retoryce, odpowiedziałbym ci: wymowa; po-
dobnie, jeślibyś zapytał po raz drugi czy trzeci, albo pytałbyś sto razy, 
zawsze otrzymasz odpowiedź: wymowa. Tak mówię ci w tej sprawie; 
jeśli pytasz czym jest filozofia chrześcijańska? Odpowiem ci: pokorą! 
Podobnie, jeślibyś dwa czy trzy razy, albo nawet sto razy pytał, zaw-
sze odpowiem ci: pokora".13 Przekonuje o tym Ewangelia, gdyż nie ma 
ani stronicy, ani linii w Piśmie Św., która nie głosiłaby pokory. Jeśli się 
pysznimy, odpadamy od prawdziwej mądrości Proroków i Apostołów. 
Tak więc oczywistą staje się właśnie głęboka pokora św. Franciszka. 

3 

Wypróbowana cnota 
Przyjrzyjmy się nieco jego »wypróbowanej cnocie,« która wyraża 

się w słowach: »Wybrany mój, upodobała sobie w nim dusza moja.«i 
»Wybranie« oznacza wyróżnienie, przez które jedną rzecz stawia się wy-
żej innej. Sw. Franciszek wybrany był nie tylko spośród złych, ale nawet 
wśród dobrych był wywyższony. Dlatego odnosi się do niego to, co po-
wiedziane jest w Księdze Eklezjastyka: »Wśród mnóstwa wybranych 
będzie miał chwałę, a między błogosławionymi, będzie Błogosławiony« 
(Syr 24,4). Sw. Franciszek uważany jest za człowieka »wybranego« i »wy-
próbowanego w cnocie« z trzech powodów: po pierwsze — z racji »do-
kładnego zachowania« Prawa i Ewangelii; po drugie — z powodu »niez-
równanej gorliwości o wiarę chrześcijańską;« i po trzecie — z powodu 
»niezwykle żarliwego umiłowania« Ukrzyżowanego. 

Spójrzmy na pierwszą przyczynę: św. Franciszek był wypróbowany 
z powodu »dokładnego zachowywania« Prawa i Ewangelii. »Oto wypła-
wiłem cię, ale nie jako srebro, wybrałem cię w piecu ubóstwa« (Iz 48,10). 
Ubóstwo jest »piecem spalającym« jednych, a hartującym innych. Spala 
tych, którzy są ubodzy z niecierpliwością i z chciwym pragnieniem naby-
wania dóbr doczesnych. »Najniegodziwsze jest ubóstwo w ustach bezboż-
nika« (Syr 13,30). Lecz dobrowolne ubóstwo, które łączy się z upodob-
nieniem i naśladowaniem Chrystusa, jest owym »piecem, który poddaje 
próbie wybranych.« W takim piecu byli owi trzej młodzieńcy. I powie-
dziano tam: jak w piecu ognia pałającego wśród trzech młodzieńców uka-
zał się »podobny do Syna Bożego« (Dn 3,92), tak ukazuje się na świecie 
pośród ubogich. Pan mówi: »Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem« (Łk 14,33). I do-
daje natychmiast: »A kto nie dźwiga krzyża swego i nie idzie za mną, 
nie może być moim uczniem« (Łk 14,27). Ubóstwo połączone z Krzyżem 
jest piecem próby i łączy się z życiem ewangelicznym, które jest pro-
wadzone w surowości, w niewinności, w prostocie, w pokorze i wszel-
kiej łagodności. Surowość wyklucza obżarstwo, niewinność — rozpustę, 
pokora — pychę, prostota — ciekawość, a łagodność — gniew. Tak na-
śladuje człowiek Chrystusa obnażonego w piecu ubóstwa. Jeśli bym chciał 
być człowiekiem łakomym, rozpustnym albo pysznym, piec ów nie jest 
ogniem oczyszczającym, ale spalającym. 

Sw. Franciszek był wybornym złotem, bo żył w «piecu ubóstwa.« 
13 S. A u g u s t i n u s, Epist. 117 (alias 55), c., n.22L 
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Najbiedniejsi, którzy wstępują do tego pieca i wyskakują na zewnątrz 
—• nie są oni godni oczyszczenia! Najdrożsi, wspaniały jest ten piec. Anioł 
sprawił, że wnętrze jego stało się jakby wiatrem rosistym, powiewa-
jącym. 

Jeden z braci, który przebywał ze św. Franciszkiem koło Sieny 
w Putiłiano powiedział, że niczego nie otrzymali oprócz twardego chleba. 
Przyszli przed drzwi kościoła, spożyli chleb i wypili wodę. Później weszli 
do kościoła i Franciszek został napełniony wielką radością. Przez długą 
godzinę pozostawał w kościele, a brat odczuwał zmęczenie. Potem ów 
brat zapytał go, jak się czuł. Święty Franciszek odpowiedział, że od 
chwili nawrócenia nie przeżył nigdy takiej słodyczy. Podoba się Bogu 
ubóstwo połączone z surowością, czystością i pokorą, prostotą i łagodno-
ścią. Następnie poszedł do Św. Piotra, aby był poręczycielem tego, który 
nie chciał odstępować od swego ślubu. I jak kiedyś Bóg »spuścił synom 
Izraela mannę« (Ps 77,24), pokarm »mający w sobie wszystkie rozkosze 
i słodycze wszelakiego smaku« (Mdr 16,20), ale ci, którzy »chcieli melo-
nów i innych« rzeczy nie odczuwali tej słodyczy, tak i ten który pragnie 
pociechy ziemskiej, traci pociechę niebiańską. Bóg wyprowadził Żydom 
wodę ze skały (Ib 20,8). Tym, którzy znajdowaliby się w piecu ubóstwa, 
surowości, czystości, pokory, prostoty i łagodności, Bóg dałby swoją ła-
skę i byliby wybornym złotem. 

Po wtóre, św. Franciszek wybrany był z powodu »niezrównanej żar-
liwości o wiarę« chrześcijańską. Powiedziano o św. Pawle (Dz 9,15): 
»Naczyniem wybranym jest mi ten, aby nosił moje imię wobec ludów 
i królów i synów Izraela.« — Ten zapał miał św. Paweł, ponieważ chciał 
rozszerzać wiarę Chrystusa wśród Żydów, Greków, a później wśród Rzy-
mian. I św. Franciszek dla Chrystusa chciał być ubogi; a z powodu 
gorliwej wiary był dla Boga »naczyniem wybranym.« Chodził po całym 
świecie, aby rozszerzać wiarę. Trzy razy chciał iść do krajów zamorskich, 
a nie mógł z powodu burzy na morzu; dostał się wreszcie do Miramo-
Jina w Hiszpanii i do Maroka, gdzie później nasi bracia ponieśli śmierć 
męczeńską. Za trzecim razem doszedł do sułtana:1 4 głosił tam wiarę 
chrześcijańską i pragnął ponieść za nią śmierć męczeńską. I powiedział 
sułtan: „Przyprowadźmy naszych mędrców i rozprawiajmy o naszej i wa-
szej wierze." A św. Franciszek odpowiedział: „Wiara nasza przewyższa 
rozum, a rozumowanie jest skuteczne tylko u wierzącego. Nie mogę udo-
wadniać na podstawie Pisma Św., ponieważ oni nie wierzą w nie; lecz 
niech zostanie przygotowany ogień z drzewa i wejdę do ognia z waszymi 
mędrcami. Zła wiara jest tych, którzy spłoną. Mędrcy sułtana natych-
miast wycofali się. Sułtan uśmiechnął się i powiedział: „nie wierzę, bym 
znalazł kogoś, kto poszedłby z tobą w ogień." Sw. Franciszek okazał go-
towość: „Ja sam chcę wejść w ogień i jeżeli się spalę, niech to będzie 
przypisane mym grzechom; jeśli nie, to niech będzie przyjęta przez was 
wiara chrześcijańska." Na to sułtan rzekł: „Nie odważyłbym się tego zro-
bić, ponieważ obawiam się, że moi ukamienowaliby mnie, lecz wierzę, 
że wiara wasza jest dobra i prawdziwa." I od tej pory, zawsze miał wiarę 
chrześcijańską mocno wyrytą w sercu swoim. 

Po trzecie, św. Franciszek był wybrany z powodu »niezwykle żarli-
wego umiłowania« Chrystusa ukrzyżowanego. O oblubienicy mówi Księ-
ga Pieśni nad Pieśniami: »Miły mój, śnieżnobiały i rumiany, wybrany 
spośród tysięcy« (5,10). Chrystus był »śnieżnobiały« we wcieleniu z po-

14 1 B 9,8. 
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wodu niewinności i »zarumieniony« Krwią w Męce. Sw. Franciszek od-
znaczał się gorącym nabożeństwem do Tajemnicy Wcielenia i Krzyża 
Chrystusowego. W życiu swoim z miłości do Syna Dziewicy, kiedy uka-
zał mu się Serafin z sześcioma skrzydłami, został przeobrażony w Chry-
stusa ukrzyżowanego; miał wielkie gwoździe z ciała, które były zakrzy-
wione pod stopami a w boku zaś miał ranę.15 Mógł powiedzieć: »Zrani-
łeś mnie« (Pnp 4,9). Ciało sczerniało z powodu pokuty. W chwili śmierci 
stało się ono jasne i rumiane; prosił, żeby go pozostawiono nagim na 
ziemi na czas przejścia jednej mili galijskiej. Mógł powiedzieć za św. 
Pawłem (Ga 2,19): »Razem z Chrystusem zostałem przybity do Krzyża. 
Niech się nie chlubię w czym innym, jak tylko w Krzyżu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa« (Ga 6,14). 

Wybrał go Pan. Pomodlimy się. 

15 Dz. Cyt. 13,3. 



ROZWAŻANIA WIECZORNE 

»Oto sługa mój« itd. 
(Iz 42,1) 

Powtórzenie 
Celem uczczenia tego świętego męża mówiono dzisiaj, że był dosko-

nały i święty, i że jest zalecany na »podstawie« doskonałej świętości, jej 
»wspaniałości« i jej »promieniowania.« »Podstawa« doskonałej świętości 
zasadza się na »głębokiej pokorze,« jej »wspaniałość« na »wypróbowanej 
cnocie,« a jej »promieniowanie« — na »pełnej miłości.« Dzięki tym trzem 
cnotom święty Franciszek zasługiwał na uczczenie go. Z powodu bowiem 
jego głębokiej pokory Pan go »przyjął;« z powodu wypróbowanej cnoty 
»spodobał« się Panu, a z powodu pełnej miłości »otwierał się szeroko na 
potrzeby bliźnich.« Powiedziałem również, że jego głęboka »pokora« jest 
godna zalecenia, ponieważ Pan mówi: »Oto mój sługa, podejmę go« itd. 
Był bowiem »pokorny« ze względu na »cześć wobec Boga;« pokorniej-
szy — ze względu na »pomoc udzielaną bliźnim;« »najpokorniejszy« — 
ze względu na »pogardę wobec samego siebie.« Dlatego właśnie »przyjął« 
go Pan w ramiona miłosierdzia »przebaczającego,« a ze względu na »po-
moc udzielaną bliźnim« — w ramiona miłosierdzia »opiekuńczego,« na-
tomiast ze względu na »cześć wobec Boga« — w ramiona miłosierdzia 
»wyzwalającego.« Było także powiedziane, że w potrójny sposób »był 
wybrany przez Pana.« Najpierw z powodu »dokładnego zachowywania« 
Prawa i Ewangelii, następnie z powodu »niezrównanej gorliwości« o wia-
rę chrześcijańską i wreszcie z powodu »dogłębnego umiłowania« ukrzy-
żowanego Chrystusa. Pozostaje powiedzieć tylko, w jaki sposób »udzielił 
ducha« oraz »dał prawo narodom.« Będziemy prosić Pana, aby dał mi 
w sposób pożyteczny wyrazić, a wam zakosztować w tym, co jeszcze? 
pozostaje do rozważania. Wszystko niech będzie na Jego cześć itd. 

»Oto sługa mój« itd. 
(Iz, 42,1) 

Jak mówiliśmy, że głęboka »pokora« jest sposobem przyjęcia nas 
przez Pana, tak wypróbowana »cnota« najskuteczniejszym sposobem po-
dobania się Bogu. Kiedy Bóg mówi duszy: »upodobała sobie w tobie 
dusza moja,« to usłyszenie tego naprawdę sprawia duszy przyjemność. 
Zniżająca się Wola Boża znajduje upodobanie w kierownictwie dusz. 
W najbardziej właściwym ujęciu działanie Woli Bożej znajduje sobie 
upodobanie w Synu, ponieważ w nim są wszystkie cnoty w stopniu naj-
wyższym. Ugruntowaną cnotą jest ta, dzięki której podoba się ktoś Panu 
cnót. Królowi wojska podoba się tylko dzielny żołnierz. 

Potrójne uzasadnienie upodobania Bożego 
Mówiąc o św. Franciszku należy stwierdzić, że podobał się Bogu 

z powodu »chętnego posłuszeństwa,« »właściwej gorliwości« i »słodyczy 
pobożności.« Wśród innych cnót, te trzy sprawiają, że możemy podobać 
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się Bogu, a jeśli rzeczywiście je posiadamy, to Bóg ma w nas upodo-
banie. 

Najpierw, mówię, podobajmy się Bogu przez »chętne posłuszeństwo.« 
Wówczas: »Nie będziesz się wiecej zwać Opuszczoną i ziemia twoja nie 
będzie więcej zwana Spustoszoną, ale będziesz się zwać »Wola moja 
w niej,« bo upodobało się Panu w tobie« (Iz 62,4). — Nigdy »ziemia« 
nasza nie będzie opuszczona przez Pana dlatego, że sam odstąpi od niej. 
Na pewno nie! Lecz dlatego, że my odstępujemy od Niego. A kiedy Bóg 
opuszcza nas, wówczas »ziemia« nasza jest jakby »spustoszona.« Prze-
mawia Pan do duszy posłusznej, gdy mówi: »Będziesz zwać się Wola 
moja w niej,« to jest, kiedy dusza czyni tylko to, co Bóg akceptuje i kie-
dy zupełnie poddaje się Woli Bożej. 

Sw. Franciszek istotnie starał się naśladować Chrystusa. Mógł na-
prawdę powiedzieć: nie opuszczam Ciebie, nie opuszczam Tego, który 
mnie posłał, lecz »czynię, co się Jemu podoba« (J 8,29), ponieważ jeśli 
jestem słaby to i słaby być chcę. 

Pan okazuje swoje upodobanie w św. Franciszku, ponieważ chciał 
przemawiać do niego, nie jak do kogoś obcego, lecz jak do najlepszego 
przyjaciela. Przykładem tego jest fakt z kościoła św. Damiana, gdzie; 
przemówił do niego Krzyż. 

Powiesz może: któż tam był? A któż był z Błogosławioną Dziewicą, 
kiedy Anioł powiedział Jej: »Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna«? 
(Łk 1,28). A któż był z Zachariaszem, kiedy Anioł, który »stał po prawej 
stronie ołtarza kadzenia« (Tamże 11) przemówił do niego? — Gdybyśmy 
byli skorzy do wykonywania tego, CO' podoba się Bogu, to on objawiłby 
nam swoją wolę. Dlatego Apostoł napisał: »Nie upodobniajcie się do 
tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu waszego, 
abyście umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe« (Rz 12,2). Bóg, który jest Stwórcą, który 
uświęca i uszczęśliwia, chce tylko dobra. 

Sw. Franciszek przeżywał pewnego razu rozterkę, gdy nie wiedział, 
czy ma oddać się modlitwie, czy głoszeniu Słowa Bożego. Cały tydzień 
męczył się nad tym, ponieważ nie mógł jasno poznać prawdy. Gdy jed-
nak zrozumiał, że powinien oddać się pracy kaznodziejskiej, natychmiast 
głosił ludziom Słowo Boże a przepasany poszedł do pracy na odległość 
sześciu mil. Znalazł pole pełne ptaków i one go słuchały. Bogu był 
najbardziej posłuszny i dlatego jemu były posłuszne stworzenia: woda, 
powietrze, ziemia, niebo, a i dzikie zwierzęta zbiegały się do niego. 

Sw. Franciszek podobał się następnie Panu z powodu swojej »wła-
ściwej gorliwości.« Jest napisane, że »Finees dla dobroci i ochoty swej 
duszy spodobał się Bogu Izraela« (Syr 45,28), kiedy przebił cudzołożnika 
i cudzołożnicę, oboje razem (Lb 25,8). Żadnej ofiary Bóg nie przyjmuje 
chętniej, jak gorliwość o zbawienie dusz. Z powodu tej gorliwości zstą-
pił na ziemię i wiele złego wycierpiał. Z powodu tej samej gorliwości 
»Henoch« (Syr 44,16) i »Eliasz zostali przeniesieni do raju« (2 Kri 2,11). 
»Pan zbawi sprawiedliwych, a potępi niezbożnych« (1 Kri 8,32). 

Ze względu na tę samą gorliwość św. Franciszek wpadł w zachwyt 
i został przemieniony. Brat Pacyfik, mając wizję,10 widział św. Franci-
szka naznaczonego skrzyżowanymi, bardzo błyszczącymi mieczami, z któ-
rych jeden sięgał od stóp aż do głowy, a drugi — poprzez pierś — roz-
łożonych rąk. Z powodu tej gorliwości zasłużył na mistyczne porwanie 

16 Dz. cyt. 13,13. 
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wtedy, gdy był w katedrze, by głosić kazanie, a bracia byli na swojej 
małej placówce. Dzieliło go od niej tysiąc kroków, to jest pół tutejszej 
mili. Ukazał się braciom przemieniony na wozie ognistym, a oni zostali 
tak oświeceni, że przenikali sumienia jeden drugiego. Franciszek por-
wany był z Eliaszem, spodobawszy się Bogu, dzięki właściwej gorliwości. 
Nieliczni tylko martwią się spustoszeniem, które czyni szatan. Sw. Fran-
ciszek codziennie jednak opłakiwał grzechy własne i cudze. 

Po trzecie, św. Franciszek spodobał się Bogu ze względu na »słodycz 
pobożności.« »Będę chwalił imię Boga« itd., »a przyjemniejsze to będzie 
Panu, niźli młody cielec, któremu rogi i kopyta podrastają. Ofiara chwa-
ły uczci mnie« (Ps 68, 31 nn; 49,23). 

Franciszek był tak swobodny w czasie wielbienia Boga, że jak po-
wiedział jego socjusz, w czasie odmawiania Liturgicznej Modlitwy wpa-
dał w zachwyt. Gdy miał świadomość, że wpadnie w zachwyt, mówił 
bratu: „Odejdź." A gdy brat zapytał: „Czy nie lepiej byłoby, żebyś naj-
pierw odmówił Liturgiczną Modlitwę?," odpowiedział: „Nie mogę mieć 
tego nawiedzenia zawsze, kiedy chcę, ponieważ nie jest to w mojej mocy. 
Modlitwę Liturgiczną zaś, mogę rozpocząć, kiedy chcę. Wolę ją rozpocząć 
później, aniżeli utracić owo nawiedzenie." Kiedy modlił się w intencji 
innych, wówczas oni — odczuwali duchową słodycz. Spotkał go kiedyś 
Ojciec Opat z zakonu OO. Cystersów. Prosił go, aby za nim modlił się. 
A gdy Franciszek modlił się, to Opat ów doznał tak wielkiej słodyczy, 
jakiej nigdy przedtem nie przeżył. Zasługuje więc św. Franciszek na 
cześć z powodu głębokiej pokory i wypróbowanej cnoty. 

Pełna miłość 
Sw. Franciszek zasługuje wreszcie na cześć ze względu na »pełną 

miłość,« skoro Pan mówi: »włożyłem ducha mego nań, prawo narodom 
przyniesie.« Apostoł napisał w Liście do Rzymian (5,5): »Miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest 
dany.« »Duch Święty jest dany,« kiedy dana jest miłość. Najpierw wło-
żył Pan na niego »Ducha« swego, a później »dał mu prawo.« Dlatego 
mamy w Ewangelii: »Albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, alei 
Duch Ojca waszego, który mówi w was« (Mt 10,20). Mówi, że »dał mu 
ducha swego.« Jakiego ducha? Takiego, który może pouczać innych, to 
jest Ducha niebiańskiego. Jest napisane: »Duch Jego ozdobił niebiosa«, 
(Job 26,13). A św. Grzegorz: „Ozdobą niebios są cnoty głoszących Słowo 
Boże".17 Mówię, że „dał mu ducha oczyszczającego, oświecającego i do-
skonalącego",18 ponieważ Duch Pański najpierw go »oczyścił,« następnie 
»oświecił« i wreszcie »udoskonalił.« 

Trojaki dar ducha 
Najpierw udzielił mu Pan ducha »oczyszczającego,« o którym powie-

dział: »Duch też podniósł mnie i poszedłem z gorzkością w rozgniewaniu 
ducha mego; bo ręka Pańska była ze mną wzmacniając mnie« (Ez 3,14). 
— Duch nasz jest oczyszczony, kiedy jest oderwany od miłości rzeczy 
ziemskich. Jak światło sprawia, że powietrze jest czystsze, tak i dusza, 
kiedy. łączy się z Bogiem wiecznym, staje się czysta, a kiedy łączy się 
ze stworzeniem przez miłość, upodobnia się do niego. Mówi: »podniósł 
mnie.« Napisane jest u Joba (7,15): »Dusza moja wybrała powieszenie.« 

17 S. G r e g o r i u s. Lib. II Horail, in Evang., Hom. 30, n.7. 
38 D i o n y s i u s. De caelesti Hierarchia, § 2. 
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Kiedy dusza wznosi się do Boga, wówczas jest rzeczą konieczną, aby była 
napełniona »gorzkością« i aby brzydziła się obecnymi stworzeniami. 
Dlatego powiedział król Ezechiasz: »Będę rozmyślał przed Tobą wszy-
stkie lata moje w gorzkości duszy mojej« (Iz 38,15). 

Ten duch »oczyszczający,« »wzmacniający« i »unoszący« porwał św. 
Franciszka. Kiedy pewnego razu poszedł do Rzymu, uniesiony w po-
wietrze, stał nad ziemią na wysokości jednego metra i widział to pewien 
kapłan, a i bracia także widywali go często uniesionego w górę. To spra-
wia największa czystość. Aniołowie unosili go w powietrze, podobnie jak 
Magdalenę, kiedy się modliła. Tego rodzaju dar jest udzielony tylko 
człowiekowi uduchowionemu. 

Następnie dał mu Pan ducha »oświecającego.« Do Franciszka odnosi 
się to, co jest napisane u Eklezjastyka: »Pośród zgromadzenia otworzy 
usta i napełni go duchem mądrości i zrozumienia« (Syr 15,5). Nie czytał 
wielu książek i nie miał nauczyciela, ale gdy głosił kazania, to ani jedno 
słowo nie zasługiwało na naganę; podobnie przemawiał św. Antoni. Apo-
stołowie także nie umieli czytać, a jednak napełnieni byli mądrością, 
głosili Ewangelię i uczyli innych. 

Sw. Franciszek, za radą papieża Grzegorza przygotował kazanie, 
które miał wygłosić wobec Honoriusza. W chwili, gdy miał je rozpocząć, 
nie wiedział nic. I wówczas powiedział: „Przygotował mi ktoś, a miano-
wicie papież Grzegorz IX kazanie wzniosłe, które chciałem wam wygło-
sić i oto zapomniałem wszystko. Poczekajcie, a ja będę prosił Pana, abym 
mógł coś powiedzieć." Po modlitwie wygłosił wspaniałe kazanie. »Stał 
się rozumniejszy od starców« (Ps 118,100,). Wielki był. Na pytania doty-
czące stworzeń i wieczności dawał właściwe odpowiedzi. Moc jego nie 
była związana. Był w pełni oświecony. Objawiał tajemnice i ukazywał 
się nieobecnym. Miał ducha »oświecającego.« Jeżeli chcemy przyjąć pro-
mień tej mądrości, nie przywiązujemy się do rzeczy zmysłowych. 

I wreszcie dał mu Pan ducha »udoskonalającego,« który sprawia, że 
człowiek jest wytrwały i niewzruszony. Udoskonala człowieka i napełnia 
go. O tym duchu powiedziane jest u Eklezjastyka: »Przyjdźcie do mnie 
wszyscy, którzy mnie pragniecie i nasyćcie się owocami moimi! Albo-
wiem duch mój słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad miód1' 
i plaster miodu« (Syr 24,26). Napełnił go Pan tym duchem i dał mu 
zdolność sądzenia i stały pokarm. »Pokarm doskonałych jest stały« (Hbr 
5,14). Ten duch sprawia, że osiąga się szczyty doskonałej ochoty. „Miłość 
zasługuje na powiększenie się, a zwiększona na udoskonalenie się".19 

Mawiał za Apostołem: »Pragnę być rozwiązany i być z Chrystusem« 
(Flp 1,23). O tym duchu powiedziane w Psalmie (50,14): »Przywróć mi 
radość zbawienia Twojego i duchem przedniejszym utwierdź mnie.« 
A Apostołom powiedziano: »Otrzymacie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was« (Dz 1,8). 

Przyniósł prawo 
Otóż dopiero wówczas, kiedy posiadał tego potrójnego ducha, »przy-

niósł prawo.« Zrobił to najpierw przez »dawanie przykładu« cnotami 
upodobniającymi do Boga, następnie przez »nieomylność« w proroczych 
wypowiedziach i wreszcie przez »trudną do zrozumienia rzeczywistość« 
wspaniałych cudów. Mówię najpierw, że przyniósł prawo przez »dawanie 
przykładu cnotami upodobniającymi do Boga.« Kiedy człowiek jest ta-

19 S. A u g u i s t i n u s . Epist. 136 (alias 106), c.3, n.HL 
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kim, że nie ma w nim nic nagannego, nic złośliwego, nic obłudnego, wów-
czas wierzy się, że jest sprawiedliwy i że jest aniołem Bożym. Pan »nie 
zbawia niezbożnych, a ubogim sprawiedliwość wymierza« (Job 36,6). 
»Sąd Boży,« sądowy wyrok. Sw. Franciszek głosił przykazania Boże, 
obietnice Boże i Boże sądy. »Ubogim wymierza sprawiedliwość.« Dla-
tego Pan powiedział Apostołom: »Zaprawdę powiadam wam, że wy, 
którzyście opuścili wszystko i poszliście za mną, będziecie siedzieć na 
dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich« (Mt 19,28). 
Jest napisane: »Sądy wygłasza« każdy człowiek. O przełożonym nato-
miast: »Ustanowiłem cię stróżem.« Tak powinieneś żyć, żeby twoje ży-
cie było kazaniem dla wszystkich. „Mówić dobrze, a źle żyć — to potępić 
samego siebie własnym językiem." 20 „Którzy źle żyją, a dobrze mówią, 
pouczają Boga, w jaki sposób powinien ich potępić".21 Czytamy, że 
»Anioł,« który przyszedł »od wschodu słońca, poznaczył sługi Boże« 
(Ap 7,2 nn) z każdego pokolenia Izraela. Ci zostali poznaczeni, którzy 
prowadzą życie doskonalsze w upodobnianiu się do Chrystusa. 

Następnie Św. Franciszek wydał wyroki przez »nieomylność w pro-
roczych wypowiedziach.« Był ktoś bezwstydny, żarłoczny, ale i pokrzy-
wiony chorobą. Ludzie prosili św. Franciszka, aby go odwiedził. Powie-
dział im: „Chętnie to zrobię, ponieważ mnie prosicie. On jednak wie, że 
»jeśli wróci do swoich wymiotów« (Prz 26,11), będzie z nim jeszcze go-
rzej." Dotknął go i zatrzeszczały jego kości i ten, który przedtem był 
pokrzywiony, stanął prosto na własnych nogach. Później, po jakimś 
czasie zapomniał o tyrn, co mu powiedział św. Franciszek i »wrócił do 
swoich wymiotów« (j. w.). Któregoś dnia był na przyjęciu z księżmi 
kanonikami. Zawalił się dom. Wszyscy uniknęli śmierci, tylko nie on.22 

I wreszcie wydał wyroki przez »trudną do zrozumienia rzeczywistość 
wspaniałych cudów.« Apostołowie byli przemożni w działaniu cudów. 
»Za życia czynił przedziwne rzeczy i przy śmierci cuda działał« (Syr 
48,15). Podobnie i św. Franciszek uczynił wiele cudów za życia i po 
śmierci. 

Zastanówcie się, w jaki sposób św. Franciszek zdobył głęboką po-
korę, wypróbowaną cnotę i pełną miłość, abyście tak mogli dojść do 
chwały wiecznej. Niech nas do niej doprowadzi z Ojcem itd. 

20 S. G r e g o r Ł u s. Morał., c. 14, n. 17. 
2 1 S. J o a n n es C h i y s o s t o m u s . Homil. 43 in Matth. 
22 1 B 8,5. 



MOWA TRZECIA 

»Wezmę ciebie, sługo mój Zoroba-
belu, synu Salatiela i położę cię 
jak znak bo ciebie wybrałem.« 

(Ag 2,24). 

Te słowa proroka Aggeusza możemy zastosować do św. Franciszka. Jak bo-
wiem Zorobabel, co znaczy: wódz przesiedlenia, wyprowadził lud z Babilonu i od-
budował świątynię, tak tenże św. Franciszek wyprowadził wielu ludzi z zamętu 
grzechów, doprowadził do Chrystusa i założył Zakon. 

Na podstawie powyższych słów można powiedzieć, że sławimy św. Franciszka 
z trzech powodów. Najpierw ze względu na „zasługę uległej służby:" »Wezmę 
-ciebie« itd. Następnie ze względu na „znak widzialnej świętości:" »położę cię« itd. 
oraz ze względu na »przywilej niebiańskiego wybrania,« bo »ciebie wybrałem.« 

1 
Poczwórna zasługa 

W związku z pierwszym powodem, należy zaznaczyć, że był on »słu-
gą« miłym Bogu, ponieważ był »pokorny« przez pogardę wobec wy-
niosłości tego świata, zgodnie z tym, co mówi Apostoł: »A choć ze 
wszystkich wolny byłem, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym 
ich więcej pozyskał« (1 Kor 9,19) naśladowaniem Chrystusa, który »bę-
dąc w postaci Bożej wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać słu-
gi« (Flp 2,6). I słusznie rozpoczął służbę od pokory. 

Sw. Grzegorz mówi bowiem: „Kto stara się o inne cnoty bez pokory 
postępuje tak, jakby niósł proch na wietrze i od tego, co uważa, że nie-
sie, coraz bardziej ślepnie".23 

A św. Franciszek był tak pokorny, że służył nawet trędowatym. 
Z powodu więc tak wielkiej pokory został dopuszczony do poznania ta-
jemnic Bożych; »Oto zrozumie sługa mój, wywyższy się i wyniesie i bę-
dzie bardzo wielki« (Iz 52,13). 

»Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom« 
(Mt 11,25).' 

Był także »mężny« w umartwianiu cielesnych rozkoszy zgodnie ze 
słowami Psalmu (115,4): »Kielich zbawienia wezmę« itd. ,,0, Panie po-
nieważ jam Twój sługa." »Kielich« ten jest umartwieniem ciała. »Nasz 
stary człowiek został współukrzyżowany, aby było zniszczone ciało 
grzechu i abyśmy dalej nie służyli grzechowi« (Rz 6,6). Przez takie 
właśnie umartwienie służy się Bogu. »Po ludzku mówię« itd., »jak bo-
wiem wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku 
nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedli-

23 S. G r e g o r i u s, I Hom. in Evang., Homil 7, b.4. 
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wości, ku uświęceniu« (Rz 6,19). Tak postąpił św. Franciszek, bo nawet 
w najsroższą zimę, aby ugasić żądze cielesne tarzał się w śniegu na 
wszystkie strony2 4 i przez to zasłużył na niebiańską pociechę. »Niechaj 
biodra wasze będą przepasane...« (Łk 12,35); a św. Grzegorz mówi: „Prze-
pasujemy biodra, kiedy rozpustę ciała powstrzymujemy przez wstrze-
mięźliwość".25 I dalej w Ewangelii jest mowa o tym, że Pan kiedy ta-
kich znajdzie »przepasze się i każe im usiąść za stołem« (Łk 12,37), to 
znaczy, że zostaną pocieszeni. Pociechy takiej nie otrzymają prowadzący 
życie nieczyste. Stąd w Apokalipsie (22,15): »Na zewnątrz są psy, guśla-
rze, rozpustnicy...« 

Ponieważ był »wierny« w wyrzeczeniu się pożądania dóbr ziem-
skich można zastosować do niego słowa Księgi Liczb (12,7): »Sługa mój, 
Mojżesz, w całym domu moim jest najwierniejszy.« »Wierny« jest ten 
sługa, który nie szuka ludzkiej chwały. »Jeślibym się jeszcze ludziom 
podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym« (Ga 1,10). 

A św. Bernard mówi: „Naprawdę jesteś wiernym sługą, jeśli z wiel-
kiej chwały Pana, chociaż nie pochodzącej od ciebie, jednak przechodzą-
cej przez ciebie, do twoich rąk nic nie przylgnęło".26 »Wierniejszym« 
jest ten, który nie szuka spokoju ciała; »Któż jest tym sługą wiernym 
i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją czeladzią...« (Mt 24,25) 
i następnie: »Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie czu-
wającego« (Tamże, 46). »Pan przychodzi« w śmierci; wcześniej więc nie 
należy odpoczywać od trudu. Stąd i o Samuelu powiedziano w Księdze 
Królewskiej (1 Sm 3,20): »1 poznał cały Izrael od Dan aż do Bersabee, 
że Samuel był wiernym prorokiem Pańskim.« Do niego można odnieść 
słowa Eklezjastyka (46,22). »Pieniędzy, a nawet obuwia od nikogo nie 
wziął i nie obwiniał go człowiek.« Św. Franciszek wypełnił to doskonale, 
postępując zgodnie z ewangeliczną zasadą: »Nie miał ani pieniędzy 
W trzosie, ani sandałów na nogach« (Mk 6,8), naśladując w tym Pana. 
Albowiem, jak mówi św. Hieronim „nie mógł mieć Pan tego, czego za-
kazał sługom".27 Przez tego rodzaju wierność zasłużył na to, że został 
wyniesiony do godności i czci królewskiej. »Dobrze sługo dobry i wierny, 
wejdź do wesela Pana twego« (Mt 25,21), do którego nie są dopuszczeni 
chciwi. 

»Żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwo-
chwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie niebieskim, Chrystusowym 
i Bożym« (Ef 5,5). Dlatego bluźnią ci, którzy głoszą, że trzeba kochać 
rzeczy doczesne. „Jest rzeczą obrzydliwą stawiać straż złożoną ze sług 
miejskich i żołnierzy przed drzwiami Kapłana, Pana ukrzyżowanego 
i ubogiego, który spożywał cudze pożywienie".28 »Nie jest bowiem słu-
ga większy od swego Pana« (J 1-3,16). 

Również dlatego, że był „zaufanym sługą" w spełnieniu rozkazów 
z nieba. »A czy zwróciłeś uwagę na sługę mego Joba, że nie masz na 
ziemi podobnego jemu, człowieka szczerego i prostego, a bojącego się 
Boga i odstępującego od złego?« (Job 1,8). O tej służbie powiedziano 
w Pierwszej Księdze Królewskiej (1 Sm 7,3): »Służcie Jemu samemu, 

24 l B 5,3. 
25 S. G r e g o r i u s. I Ho.mil. in Evang., Horn. 13, n. 1. 
26 S. B e x n a r d u s . Sermo 13 in Cant., 3. 
27 S. H i e r o n y m u s . Epist. 22, n.19. 
28 Tenże. Epist. 53, n . l l . 

25 — Wczesne źródła franciszkańskie I 
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a wybawi was.« »Nikt« bowiem »nie może dwom panom służyć,« a mia-
nowicie diabłu i Bogu, chyba w takim przymierzu, jakie Naas chciał, 
zawrzeć z synami Izraela (1 Kri 11,2), kiedy powiedział: »Pod tym wa-
runkiem zawrę z wami przymierze, że wyłupię wam wszystkie prawe 
oczy i dam was na pośmiewisko w całym Izraelu.« Oko »prawe« oznacza 
troskliwość o rzeczy wieczne; »lewe« — o rzeczy ziemskie. Diabeł chce 
bowiem, aby słudzy jego utracili troskę o rzeczy wieczne, nawet, gdy : 

coś dobrego robią. Sw. Franciszek natomiast miał prawe oko we wszel-
kim działaniu, »był bowiem prosty i prawy.« A ponieważ miał »okci 
szczere,« to »całe ciało było światłe« (Mt 6,22) jego czynami. 

I przez tak służebną pokorę zasłużył na to, by był dopuszczony do 
„boskiej wspólnoty." »Oto, sługa mój, podejmę go, wybrany mój, wło-
żyłem ducha mego nań« (Iz 42,1). 

Dla tej zaś wspólnoty nieużyteczny jest ten, który odmawia speł-
nienia przykazań Boga. »Sługę nieużytecznego wrzućcie w ciemności' 
zewnętrzne« (Mt 25,30). Tak więc św. Franciszek był sługą miłym Bogu, 
ponieważ był »pokorny, mężny i usłużny,« przeciwny próżnościom 
pychy, żądzom cielesnym, chciwości ziemskiej i zaciętej nienawiści. 

2 

Poczwórny znak świętości 
Drugie zagadnienie: 
»Położę cię, jak znak.« Słowa te zwracają szczególną uwagę na znak 

»widzialnej świętości,« ponieważ wiele wycierpiał przez Stygmaty Męki. 
Należy więc zaznaczyć, że sam był pieczęcią »odnowioną« przez łży 
i skruchę. »Będzie przywrócona jak błoto pieczęć i będzie stała jak odzie-
nie« (Job 38,14). Anioł, który był pieczęcią Boga nie może się odrodzić, 
ponieważ nie może pokutować. Tylko człowiek. I mówi: »Jak błoto pie-
częć,» która powstaje z wody skruchy i prochu pokory, i taki »będzie 
stał jak odzienie,« które służy dla okrycia ciała, a nie samo dla siebie. 
Taki był Franciszek »odnowiona pieczęć,« jak błoto przez skruchę i. stał 
się jak odzienie, mianowicie, Ducha Świętego. 

Był również »przemieniony« przez żar miłości: »Przyłóż mnie jako 
pieczęć do serca twego« (Pnp 8,6). Hugo z klasztoru św. Wiktora mówi: 
„Myślę, duszo moja, że taka jest siła miłości, iż w niej przemieniasz się 
na podobieństwo tego, którego kochasz".29 

Był także, jak »pieczęć wyciśnięta« przez przykład doskonałej cnoty, 
według słów Apostoła w Liście do Rzymian (4,11): »Otrzymał znak ob-
rzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary;« jednakże obrzezanie 
nie cielesne, ale duchowe. 

Również był jak »pieczęć wyrazista« przez gorliwość o zbawienie 
człowieka, zgodnie z tym, co jest napisane w Apokalipsie (7,2): »1 ujrza-
łem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć 
Boga żywego.« Tą pieczęcią zaś jest gorliwość o zbawienie człowieka. 
Stąd w Księdze Ezechiela (9,4): »Naznacz Tau na czołach mężów wzdy-
chających i żałujących nad wszystkimi obrzydliwościami« itd. Stąd też 
pochodzi to, że w Egipcie wytracił tych, którzy tego znaku nie mieli. 
Tak więc był pieczęcią odnowioną, przemienioną, wyciśniętą i wyrazistą. 

21 H u g o a S. V i c t o r e . De arrha animae. 
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3 

Przywilej wybrania 
Zagadnienie trzecie: 

. »Ponieważ ciebie wybrałem.« Jest tu mowa o »przywileju niebiań-
skiego wybrania« i należy zaznaczyć, że nie chodzi o przyczynę boskiego 
wyboru, ale o wolę Tego, który mówi: »Zlituję się nad kim będę chciał 
i będę miłosierny komu mi się będzie podobać« (Wj 33,19). Trzeba jednak 
ukazać »znaki« tego wyboru. Zasadniczo jest ich siedem. 

Pierwszy — poszanowanie Boskiego imienia: »początkiem mądrości 
bojaźń Pańska i z wiernymi w żywocie jest razem stworzona i z wybra-
nymi niewiastami« t j . duszami »chodzi i ze sprawiedliwymi i z wiernymi 
bywa poznana« (Syr 1,16). Wcześniej zaś jest powiedziane: »Temu, który 
się Pana boi będzie się dobrze działo na ostatku, a w dzień śmierci swej 
będzie błogosławiony« (16,13). 

Nieco dalej ukazane jest przeciwieństwo: »Kto bez bojaźni jest, nie 
będzie mógł być usprawiedliwiony, gdyż zapalczywość śmiałości jest 
upadkiem dla niego« (16,28). Stąd całe Pismo Święte dąży do tego, aby 
w człowieku zrodziła się bojaźń Pańska. »Boga się bój i strzeż Jego 
przykazań, bo jest to cały człowiek« (Kor 12,13). 

Drugi — umiłowanie niewinności cielesnej; »wybrał nas w Nim 
przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi 
w miłości przed Jego obliczem« (Ef 1,4). »Wy jesteście rodzajem wyb-
ranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem...« (1 P 2,9). 

Trzeci — słodycz wrodzonego miłosierdzia: »Przyobleczcież się tedy,, 
jako wybrani Boży, święci i umiłowani w czułe miłosierdzie« (Kol 3,12). 
A ponieważ jest to znak wybrania, tenże wskazuje w Liście do Tymo-
teusza: »Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę ży-
wota teraźniejszego i przyszłego« (1 Tm 4,8). »Od dzieciństwa mego 
rosło ze mną użalenie i z żywota matki mojej wyszło za mną« (Job 31,18). 
Z drugiej strony: »Serce twarde na końcu źle się będzie miało« (Syr 3,27). 
Św. Bernard mówi: „jeśli chcesz wiedzieć, co to jest »twarde serce,« 
zapytaj Faraona".30 

Czwarty — upodobanie w dobrowolnym ubóstwie czy to przyjętym 
dobrowolnie czy narzuconym: »Wybrałem cię w piecu ubóstwa« (Iz 48,10). 
»Czyż Bóg nie wybrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze 
i dziedziców królestwa obiecanego przez Boga tym, którzy Go miłują« 
(Jak 2,5). »Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo 
niebieskie« (Mz 5,3). 

Piąty — pokora pobożnego ducha. »Przypatrzcie się, bracia, powo-
łaniu waszemu, że niewielu wśród was mądrych według ciała, lecz Bóg 
wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych i wybrał Bóg słabych 
świata, aby zawstydził mocnych...« (1 Kor 1,26). To było także znakiem 
wyboru u Dawida, który powiedział do Michol: »Przed Panem, który 
mnie wybrał raczej, niż ojca twego igrać będą, i uniżę się jeszcze bar-
dziej, niż dotąd i będę małym w oczach moich« (2 Kri 6,21). Przeciwnie 
mówi św. Łukasz (16,15): »Co u ludzi jest wzniosłe, obrzydliwe jest przed 
Bogiem.« 

Szósty — łagodność wrodzonej łaskawości. Eklezjastyk mówi: »Uczy-
nił go świętym w wierze i w cichości jego, i wybrał go ze wszystkich 

30 S. B e r n a r d u s. I De Consid. c.2, n.3. 
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ludzi« (45,4), a przeciwnie jest w Księdze Przypowieści: »Sześć rzeczy 
jest, których nienawidził Pan, siódmą brzydzi się dusza Jego; tego, który 
sieje rozterki między braćmi« (6,16; 19). 

Siódmy — obecność niebiańskiej łaskawości. »Wzgląd Jego na wyb-
ranych Jego« (Mdr 4,15). Ten wzgląd Boga jest obecnością Jego Opatrz-
ności. »Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i ustanowiłem 
was« itd (J 15—16). 

Ponieważ św. Franciszek posiadał te przymioty w sposób oczywisty, 
dlatego wskazują one na to, że był wybrany. 



MOWA CZWARTA 

»Wówczas ukaże się na niebie znak 
Syna Człowieczego.« 

(Mt 24,30) 

WSTĘP 

»Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo 
nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie« 
(Koh 11,6). Jest to wypowiedź, którą mądry Eklezjastyk kieruje do głosiciela 
prawdy, że nie powinien być zadowolony, gdy rano głosi Słowo Boże, ale o każ-
dej godzinie, nawet wieczorem powinien je głosić i nalegać, by ono trafiło do 
wnętrza człowieka według owych słów Apostoła: »Nalegaj w porę czy nie w porę, 
przekonuj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką« (2 Tm 4,2). 

Dzisiaj kardynał zwracał się do was i wierzę, że z pomocą Bożą jego posiew 
wyda w was owoce. Byłoby dobrze, jeśli moglibyśmy dopowiedzieć coś, co zaowo-
cowałoby w was. Niektórzy mówią: po cóż wygłaszają obecnie tak dużo mów, 
które przekształcają się w znużenie i drwinę. To jednak nie jest prawdą. Dusze 
dobrze usposobione nie zniechęcają się, bo dusza dobrze usposobiona chętnie, 
0 każdej godzinie posłucha, gdy mówi się o je j Bogu i jej Stwórcy. Taka bowiem 
dusza ochoczo kształci się i o każdej godzinie chętnie słucha, aby się douczyć, 
chociaż uczestniczy w zwyczajnym wykładzie rano, to jednak nie opuszcza konfe-
rencji popołudniowej ani jej nie zaniedbuje, lecz chętnie jej słucha. 

Dusza dobrze usposobiona do słuchania Słowa Bożego wysłuchawszy kazania 
rano nie zwolni się od słuchania nauki wieczorem, jeśliby nawet nie skorzystała 
czasem i niewiele się nauczyła, jednak z upodobaniem chętnie słucha, gdyż mówi 
się w nich o jej Stwórcy •— jest to wielką zasługą. Wśród utartych zwyczajów 
jeden jest bardzo chwalony, że uczniowie w tym mieście 31 chętnie przychodzą na 
słuchanie Słowa Bożego. Należy więc głosić i siać Słowo Boże zarówno rano jak 
1 wieczorem. Ale jak nasienie w świecie materialnym mało owocuje, albo nawet 
marnieje, jeśli nie spadnie na nie deszcz, który sprzyja zakiełkowaniu i zaowoco-
waniu, tak, jeśli nie spadnie deszcz błogosławieństwa Bożego, moje ziarno mało 
wyda owocu. Dlatego, na początku, poprosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który »wydziela obfity deszcz dziedzictwu swojemu« według tego, co powiedziane 
jest w Psalmie (67,10), aby dał mi łaskę do powiedzenia czegoś ku Jego chwale 
i ku czci oraz zaleceniu św. Franciszka, a także dla pewnego pocieszenia naszych dusz. 

1 
»Wówczas ukaże się znak Syna 
Człowieczego« itd. 

Szczególny przywilej św. Franciszka 
Wśród licznych darów, jakich Bóg użyczyi pokornemu i ubożuch-

nemu św. Franciszkowi, był jeden specjalny przywilej i można powie-
31 Prawdopodobnie chodzi o Paryż. 
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dzieć »wyjątkowy.« Nosił on na swoim ciele przez dwa lata przed swoją 
śmiercią stygmaty Pana naszego Jezusa Chrystusa (Gal 6,17), ponieważ 
bok jego był przebity, skąd płynęła krew; podobnie miał blizny na rękach, 
w którym tkwiły czarne i zakrzywione gwoździe. To jest pewne, tą pew-
nością jaka jest możliwa na tym świecie. Widziało to wielu ludzi, nie-
którzy z nich jeszcze żyją. Znak ten Pan wycisnął owemu Biedaczynie 
najpokorniejszemu, który w swym uniżeniu stał się sługą trędowatych, 
jak to dzisiaj słyszeliście. Dla upamiętnienia tego specjalnego i wyjątko-
wego przywileju wzięte zostały te słowa Mateusza, które w sensie do-
słownym i zgodnie z historyczną prawdą oznaczają ukazanie się znaku 
Pańskiego w dniu sądu, to jest Krzyża; w sensie alegorycznym oznaczają 
ukazanie się znaku Krzyża na ciele Chrystusa w Jego Męce; w sensie zaś 
»tropologicznym«32 oznaczają ukazanie się znaku Pańskiego na ciele 
św. Franciszka. 

Wielorakie ukazanie się znaku Krzyża 
Niebo, zgodnie z prawdą oznacza to niebo, które widzimy. Na nim 

w dniu sądu ukaże się »znak« Krzyża, jako znak surowości Sędziego, 
aby nad nim płakały wszystkie pokolenia ziemi« (Ap 1,7). 

»Pójdą w blasku błyskającej się włóczni Twej« (Ha 3,11). »Włócz-
nią,« którą ugodził Dawid Goliata, t j . diabła, jest Krzyż, o którym Chry-
zostom mówi, że ukaże się w dniu sądu jaśniejszy od wszystkich gwiazd.33 

Ten znak ukazał się także na firmamencie »poznania,« to jest na 
ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa w dniu Jego Męki. Stąd powiedzia-
no u Izajasza (11,10): »Owego dnia korzeń Jessego, który stoi na znak 
narodów,« na znak »miłosierdzia,« albowiem Krzyż, który dźwigał i na 
którym cierpiał Chrystus jest znakiem miłosierdzia dla wszystkich lu-
dów i wszystkich narodów. »Do niego narody modlić się będą i grób Jego 
będzie sławny« (Iz 11,10). Oby zastanowili się i zrozumieli to Żydzi, 
którzy nie chcą przyjąć i zrozumieć Chrystusa. Niech zobaczą, czy grób 
jakiegokolwiek człowieka jest tak sławny. 

Ten znak ukazał się w Mistycznym Ciele Chrystusa i ukaże się! 
w członkach Chrystusa, ponieważ mówi Apostoł (Ga 5,24): »A ci, którzy 
są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądli-
wościami.« Nikt nie może zaliczać się do zastępów Chrystusa, jeśli nie 
nosi Jego znaku, mianowicie Krzyża. Ten znak bowiem powinien uka-
zywać się u wszystkich. Szczególnie dwom członkom Mistycznego Ciała 
Chrystusa pokazał Bóg znak Krzyża. Najpierw: Konstantynowi Wielkie-
mu. Ponieważ od długiego czasu królowie i cesarze byli niewierni, trwały 
wojny i niezgody wśród ludzi na świecie, a dobrodziejstwa Krzyża były 
jakby całkiem zapomniane. Temu zaś Konstantynowi, który powinien był 
iść na wojnę przeciw Maksencjuszowi, ukazał się na niebie znak Krzyża, 
jako symbol jego zwycięstwa, dlatego, że zostało mu powiedziane:'Kon-
stantynie touto nika, t j . w tym znaku zwyciężaj, albo zwyciężysz.34 Uznał 
cn wówczas Ukrzyżowanego; uczynił znak krzyża na swoim czole i do-
piero wtedy krzyż z szubienic przestępców przeniósł się na czoła cesarzy. 
Wysłał Helenę, matkę swoją do Jerozolimy, aby odnalazła drzewo Krzyża 

32 Sens tropologiczny występuje w Piśmie św. wówczas, gdy uczy ono zasad 
postępowania moralnego. ' • . . . ' , . 

33 S. J o a n n ę s C h r y s o s t o m u s . Homil. II, De Cruce et latrone, n'À'.' 
34 E u s e b i u s . I de vita Constantini, c.28 ss. : ... 
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świętego. Ona znalazła je i wysłała z Jerozolimy. Dzięki temu, na całym 
świecie są relikwie pochodzące z najdroższego drzewa Krzyża. 

Podobnie jak w czasach owego Konstantyna, spodobało się Bogu, że 
dla położenia kresu prześladowaniom i wojnom, które były na świecie, 
ukazał cesarzowi znak zwycięstwa, t j . znak Krzyża, tak samo chciał znak 
zwycięstwa wycisnąć na św. Franciszku. Do tego wybrał on bowiem 
prostego, ubogiego i pokornego człowieka, aby był on wzorem pokuty. 
Szedł drogą pokory i pokuty, dlatego spodobało się Panu wycisnąć na 
nim stygmaty Krzyża, stygmaty swej Męki. Stąd i do niego mogą odno-
sić się słowa Apokalipsy (7,2) »Ujrzałem innego anioła wstępującego od 
wschodu słońca mającego pieczęć Boga żywego« dla wyciśnięcia oczy-
wiście tego znaku »na czołach mężów wzdychających i żałujących« 
(Ez 9,4). Stąd w powyższych słowach zauważa się dwie rzeczy: po pierw-
sze — podkreśla się tu »przywilej specjalnej łaski,« którą miał św. Fran-
ciszek w upodobaniu do Chrystusa, kiedy powiedziano: »Wtedy ukaże się 
znak Syna Człowieczego;« po drugie — podkreśloną »doskonałą zasługę,« 
gdyż powiedziane: »w niebie,« ponieważ Duch Święty napełnia niebiosa 
to jest mężów świętych — swoimi darami.35 

2 

Doskonała zasługa 
Powinniśmy zaznaczyć, że liczne są właściwości »nieba,« ponieważ 

niebo można rozważać pod względem »istnienia« i pod względem tego, 
co »zawiera w sobie« i pod względem »wywierania wpływu,« pominą-
wszy inne liczne właściwości. Gdy chodzi o istnienie, to niebo jest »wy-
soko położone« przez co rozumiemy w mężu prawym — św. Franciszku 
— wzniosłość ubóstwa; Niebo jest także »piękne w swej ozdobie,« przez 
co rozumiemy piękno czystości; niebo jest »niezakłóconą harmonią,« przez 
co rozumiemy u św. Franciszka uległość pokory. 

Był więc św. Franciszek »niebem wysoko położonym« z powodu 
»wzniosłości ubóstwa;« (Iz 66,1). »Niebo stolicą moją, a ziemia podnóż-
kiem nóg moich« i bezpośrednio potem. »Ale na kogóż wejrzę, jeno na 
ubożuchnego i na skruszonego duchem, a drżącego na moje słowa« (Iz 
66;1). Panie, Boże dlaczego łączysz »ubożuchnego« z »niebem?« O jakim 
myślisz niebie? W jakim niebie mieszka chętnie Pan? — Zapewne w 
»ubogim« i dowiodę tego przez słowa: »Pan, w niebie stolica Jego,« a na-
tychmiast potem: »Oczy jego patrzą na Ubogiego« (Ps 10,41). Ludziom 
chciwym ubóstwo wydaje się być rzeczą wstrętną, ale nie oczom Boga, 
bo chociaż zewnętrznie biorąc, ma cechy słabości, to jednak jako cnota 
jest rzeczywistością wzniosłą i bardzo głęboką. Stąd Apostoł mówi w 
II Liście do Koryntian (8,2): »1 bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało 
w bogactwie ich.prostoty.« I jak w strukturze niebios są stopnie, bo nie-
bo. jest wysokie, wyższe i najwyższe; tak ubóstwo jest »dobre,« gdy łączy 
się z cierpliwością; »lepsze,« gdy istnieje w pragnieniu i tęsknocie, a; »naj-
lepsze« — w chwale, kiedy człowiek cieszy się i jest wsławiony z powodu 
swojego ubóstwa. Ubóstwo sprawia zatem, że człowiek zestawia się. z nie-
bem, ponieważ wprowadza ono do Królestwa niebieskiego; stąd u św. Ma-
teusza (5,3): »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo 

35 S. G r e g o r i us . XVII Morał., c.31, n.48. 
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niebieskie.« A innych, którzy nie kochają ubóstwa, ale drwią z niego wy-
klucza: »łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż boga-
temu wejść do Królestwa niebieskiego« (Mt 19,24) — kochającemu bogac-
twa i tylko im ufającego. 

Tak więc chciwość człowieka czyni go obciążonym, albowiem »ci, 
co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i wiele 
szkodliwych pragnień i niepożytecznych, które pogrążają ludzi w zatra-
cenie i zgubę« (1 Tm 6,9). Oto co strącą w przepaść. Ubóstwo natomiast 
tworzy i czyni człowieka niebiańskim, a przede wszystkim to ubóstwo, 
w którym człowiek zyskuje chwałę i cieszy się jak św. Franciszek i kto 
by doznawał takiej czci w ubóstwie. Zrzekał się zupełnie posiadania cze-
gokolwiek czy to we wspólnocie czy osobiście, nie chciał także, aby jego 
bracia coś posiadali. Jeśli więc Krzyż Chrystusa jest znakiem ubóstwa, 
właściwym znakiem Syna Człowieczego, to znaczy, że Krzyż Chrystusa 
powinien być obecny w ubóstwie. Lecz powie ktoś; chwała we własnych 
ustach cuchnie, a więc nie powinniśmy mówić o tym, co powiększa, 
naszą cześć, chwałę naszego Ojca. Lecz nie należy przemilczeć, co Duch 
Święty cudownie potwierdza, a mianowicie stanu ubóstwa. On bowiem 
w tym znaku cudownie zalecił i potwierdził stan ubóstwa, gdyż w tym 
samym czasie, kiedy św. Franciszek uprosił zatwierdzenie swego zakonu 
u Papieża, otrzymał stygmaty Pana naszego. Nie było to zatwierdzone 
przez człowieka, lecz przez Boga. Człowiek bowiem może się mylić, stąd 
też w zatwierdzeniu tego zakonu, który legitymuje się przysięgą skraj-
nego ubóstwa nie sam człowiek wydał bullę, lecz na potwierdzenie ubó-
stwa Pan zechciał wydać bullę, wyciskając na ciele pokornego i biednego 
św. Franciszka stygmaty swej Męki. Nie każdy jest zdolny osiągnąć lub 
wybierać osobiście takie ubóstwo, lecz wszystkim jest dane uznać je 
i takie dobrowolne ubóstwo powinno się podobać każdemu u drugiego 
człowieka, chociaż sam nie jest zdolny zostać tak biednym. Niebo jest 
również »piękne w swej ozdobie.« Z powodu »piękna czystości« takim 
niebem był św. Franciszek. Stąd powiedziano u Eklezjastyka (43,1): 
»Sklepienie na wysokości jest jego pięknością, a śliczność nieba widze-
niem chwały.« Pięknym »sklepieniem« jest ta dusza, której utwierdzenie 
w czystości ma się tak, jak odcisk prawidłowo wykonany, do odcisku 
źle wykonanego. 

W Księdze Wyjścia (24,9) jest powiedziane, że »starsi Izraela zoba-
czyli — Pana — Boga Izraelowego, a pod nogami Jego, jakby robota 
kamienia szafirowego i jakby niebo, gdy jest pogodne,« co oznacza ową 
duszę, która oczyszczona jest z wszelkiej nieczystości, ze wszystkiego 
brudu i zepsucia, grzechu cielesnego. Taka jest dusza Nazarejczyków, 
o których powiedziano, że (4,7): »Bielsi nad 'śnieg Nazarejczycy jej, ja-
śniejsi nad mleko, bardziej rumiani, niż stara kość słoniowa.« To mówi 
o tych, którzy byli poświęceni Panu i powinni zachować piękno czysto-
ści. Są więc ci »Nazarejczycy bielsi nad śnieg,« ponieważ ludziom czy-
stym piękność ciała dodaje jasności; »jaśniejsi nad mleko« z powodu 
czystości ich uczuć; »jaśniejsi nad mleko,« bo ich myśli są czyste; »bar-
dziej rumiani, niż stara kość słoniowa,« gdyż wszystkie te ich zalety 
wzajemnie się łączą; »piękniejsi od szafiru,« a więc od czystego i pięk-
nego nieba, ponieważ szafir ma kolor pogodnego nieba. 

Niebem więc może być nazwany św. Franciszek z powodu tej wszy-
stko obejmującej czystości. Pozostał bowiem »bezżenny dla Królestwa 
niebieskiego« (Mt 19,12) utrzymując w czystości i dyscyplinie ciało swoje, 
aby z jego poruszeń, myśli i uczuć nie »rodziły się ciernie i osty.« Tak 
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postąpił św. Benedykt, gdy na początku swego nawrócenia doznawał 
takich pokus cielesnych, że »miał zamiar opuścić pustelnię, lecz natchnio-
ny łaską z niebios rzucił się nagi między kolczaste krzewy, albo ciernie 
głogów, lub pokrzywy i szybko namiętność zamieniała się w ból, tak, 
że później rzadko odczuwał w sobie podobne bodźce.« Podobnie też po-
kusy ciała nawiedzały św. Franciszka na początku jego nawrócenia. Wal-
cząc z nimi, rzucał się nagi mroźną nocą w śnieg. W ten sposób doskonale 
ujarzmił swoje ciało i przytłumił pragnienia tym bardziej, że ciało jego 
było dostatecznie poskromione przez inne czyny pokutne, które podej-
mował i znosił. W ogóle chciał być panem poruszeń ciała i myśli oraz 
uczuć duszy.36 

Pełna powabu była jego czystość, niebiańska cnota. Wiedzcie, że 
czystość jest ozdobą cnót i że wszystko czyni pięknym i szlachetnym. Bo 
kiedy mówi się: to człowiek o szlachetnym sposobie życia, czysty i pięk-
ny, rozumiemy przez to, że jest on bezcenną ozdobą w oczach Boga.'' 
Krzyż zaś Chrystusa jest znakiem czystości, znakiem umartwienia ciała, 
prostoty owieczki i niewinności, więc słusznie ten znak powinien być na 
nim umieszczony. 

Po trzecie, niebo jest w swym istnieniu »niezakłóconą harmonią,« 
ponieważ nie ma w nich żadnych zaburzeń, wszystko odbywa się w spo-
sób uporządkowany. »Niebem« można także nazwać św. Franciszka ze 
względu na uległą pokorę. W Księdze Joba (38,33) jest napisane: »Czy 
znasz porządek nieba?« — Cóż to jest porządek nieba? — Oto, widzimy, 
że sfera wyższa swoim ruchem przyciąga wszystkie inne sfery. Chociaż 
wszystkie sfery poruszają się swoim ruchem, to jednak ruch ich jest 
sprzężony z tą sferą, która pociąga wszystkie inne. Podobnie jest z hie-
rarchią niebieską, gdzie najwyższy układ pociąga inne. A kto tworzy 
ten porządek? — Porządek ten zapewne jest stąd, że najwyższy chór, 
czyli najwyższe duchy posłuszne są prawom wiecznym, a niższe duchy 
są im podporządkowane. Jeślibyś zapytał anioła należącego do niższego 
chóru: dlaczego ty jesteś posłuszny aniołowi z wyższego chóru, kiedy 
i ty, podobnie jak tamten zostałeś stworzony bezpośrednio przez Boga? 
Odpowie ci, cóż w tym dziwnego, że jestem mu posłuszny? Niczego od 
siebie mi nie poleca, lecz tylko to, co otrzymał od Boga. A Stworzyciela 
mojego powinienem słuchać. W ten sposób w Kościele Bożym i w duszy 
świętej jest ustanowiona hierarchia, to znaczy, że niżsi podlegają wyż-
szym i są im posłuszni. Niższe siły ducha podporządkowane są wyższym 
i są im posłuszne. Dlaczego w ciele jest bunt przeciwko duchowi? — Nie 
było tak na początku stworzenia. Nie myślmy, że Bóg tak stworzył czło-
wieka. Gdyby bowiem był wytrwał, nigdy zmysłowość albo pożądliwość 
nie podnosiłaby się przeciwko rozumowi i nie byłoby w człowieku igno-
rancji tych rzeczy, które powinien znać. To wszystko jest z powoduj 
grzechu pierworodnego, albowiem w rzeczy samej, ponieważ rozum wyż-
szy nie posłuchał Boga, dlatego ani władze zmysłowe nie słuchają rozu-
mu niższego, ani rozum niższy nie słucha wyższego. Pierotny ład zo-
staje znów przywrócony przez pokorne posłuszeństwo. Pokorne posłu-
szeństwo jest wtedy, kiedy człowiek słucha praw Boskich, żyje bez j a -
kiegokolwiek sprzeciwiania się im, bez jakiegokolwiek błędu, bez jakie-
gokolwiek ociągania się i wtedy człowiek staje się naprawdę »niebem,« 
w którym od najniższej sfery do najwyższej jest całkowite posłu-
szeństwo. 

36 1 B 5,3. 
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Właśnie taką prawdziwą pokorę miał św. Franciszek. Dlatego od 
niej wziął nazwę dla siebie i swego zakonu. Nazywa go bowiem, po pro-
stu »Zakonem Braci Mniejszych.« Był więc mniejszym od wszystkich, 
albo przynajmniej uważał się za mniejszego. 

Pierwszy prowincjał zakonu, którego wysłał do Fracji, miał na imię 
Pacyfik i był towarzyszem św. Franciszka. Pewnego razu wydawało mu 
się we śnie, że był uniesiony do ra ju i widział liczne trony obsadzone, 
a ponad wszystkimi innymi zobaczył jeden wyższy, pusty. Zapytał, czyj 
jest ten tron? Odpowiedziano mu, że należy do św. Franciszka. — Tak więc 
któregoś dnia zapytał św. Franciszka, co myśli o sobie samym. Usłyszał 
odpowiedź: „Wydaje mi się, że jestem największym grzesznikiem na 
świecie. Jestem o tym przekonany bez najmniejszego cienia wątpliwo-
ści." Ten odpowiedział mu: „Dlaczego tak mówisz? Czyż nie dostrzegasz 
na świecie wielu łotrów, rozpustników i wielu morderców?" Wówczas 
św. Franciszek powiedział: „Nie ma na świecie takiego, któremu Bóg 
wyświadczyłby tyle i tak wielkich dobrodziejstw jak mnie, a ten byłby 
mu tak niewdzięczny jak ja — i dlatego uważam siebie za największego 
z grzeszników." 

U św. Pawła czytamy (I Tym 1,15): »Spośród których pierwszy 
jestem ja.« Nie pierwszy w czasie, bo wielu było grzeszników, lecz. 
pierwszy, to znaczy —• największy. To on był najpokorńiejszy i skromny. 
I mówię wam, wielki ciężar włożono na nas, dlatego nazywamy się 
»mniejszymi,« ponieważ powinniśmy uważać się za niższych i nędzniej-
szych od wszystkich. Nie podoba się wam niekiedy, jeśli zdarzy się 
Wśród was ktoś pyszny. To na pewno o wiele więcej nie podoba się Bogu. 
Jeśli więc Krzyż Chrystusa jest głównie znakiem pokory, co jest oczy-
wiste — to posłuchaj Apostoła (Fil 2,8): »Sam się uniżył, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.« Krzyż Chrystusa jest 
bowiem znakiem największej pokory i poniżenia, gdyż na nim Chrystus 
został tak bardzo poniżony i upokorzony i dlatego ten znak powinien 
tkwić w św. Franciszku, który miał większą pokorę, uważał się za naj-
niższego i najlichszego. Sam o tym mówił do Pana W swoich modlitwach: 
„O Panie, dlaczego włożyłeś na mnie ten ciężar? Uczyniłeś mnie głową 
tego zakonu, mnie prostego i niewykształconego, i lichego." — „Na to 
-ciebie ustanowiłem, aby to, co czynię w tobie było przypisane ńie ludz-
kiej zdolności, lecz mojej łasce". 

Po wtóre ogromnie ceni się niebo z powodu »tego, co zawiera.« Ma 
ono bowiem olbrzymią pojemność, bo zawiera wszystko. I tak św. Fran-
ciszek był niebem przez pełnię miłości, która rozciągnęła się na wszyst-
kich. »Sama obeszłam okrąg ziemi« (Syr 24,8). W takim odniesieniu 
można tu mówić o »miłości« która jest w Bogu i tej, która jest w Jias, 
ponieważ sama »obeszła niebo,« gdyż zawiera wszystko, a jednak tylko 
dobrzy zamieszkują niebo; tak samo miłość obejmuje wszystko, co należy 
kochać, a zamieszkać może ona tylko w dobrych. Miłość sprawiła przecież, 
że boskość złączyła się z ciałem, Chrystus uniżył się i poddał śmierci. 
»Patrz na tęczę, a błogosław Tego, który ją stworzył« (Syr 43,12). Cóż 
jest tą tęczą, jeśli nie Krzyż Chrystusa? A więc św. Franciszek, mąż 
niebieski, w którym rozprzestrzenia się miłość, powinien być naznaczony 
Krzyżem Chrystusa, gdyż miał bezgraniczną miłość dla wszystkich. Mi-
łość bowiem najchętniej zwraca się ku grzesznikom. Jemu zaś nie "wy-
starczyło głosić chrześcijanom i wiernym, gdzie dobrze był przyjmowany, 
gdzie wierni chętnie go słuchali, lecz poszedł do Saracenów, aby do nich 
przemawiać i tam przekonać się, czy za tę miłość ktoś chciałby rozlać 
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jego krew i zabić go za wiarę chrześcijańską. A my, nieszczęśni, jakżeż 
my mamy oziębłe serca, że nic nie chcemy znieść dla Pana? Nie goreją 
i nie płoną nasze serca miłością. Lecz jak żar jest jedną z właściwości 
serca i w kim jest większy żar serca, ten zdobywa się na odważniejsze 
i bardziej mężne czyny, tak ten, kto ma serce płonące miłością bliźniego 
sam przez się zdolny jest do czynów coraz mężniejszych. Czy ty prag-
niesz wycisnąć w swoim sercu Chrystusa Ukrzyżowanego? Czy ty chcesz 
przemienić samego siebie? Jak wielką płoniesz miłością? To jest tak, 
jak . z żelazem, które dobrze rozgrzane staje się miękkie, a wówczas 
można wycisnąć na nim jakikolwiek kształt czy figurę; podobnie w sercu 
gorejącym miłością do Chrystusa Ukrzyżowanego wyciska się sam Ukrzy-
żowany lub krzyż Ukrzyżowanego, a miłujący przemienia się lub przeo-
braża w Ukrzyżowanego, jak to było ze św. Franciszkiem. 
>!< Niektórzy dziwią się, że kiedy św. Franciszek miał otrzymać styg-
maty Męki Pańskiej, Serafin został wysłany do niego. Czyż, mówią, 
Serafin był ukrzyżowany? Nie, ale Serafin jest duchem nazwanym tak 
od!ż&ru,37 co oznacza, że św. Franciszek był pochodnią miłości, gdy Sera-
f in został doń wysłany. To oznaczał ów duch. Krzyż zaś, albo znak Krzy-
ża • wyciśnięty na jego ciele oznaczał uczucie, które on żywił dla Chry-
stusa ukrzyżowanego; i wtedy z tego żaru miłości przeobraził się cały 
w.Ukrzyżowanego. Dowodem na to niech będzie fakt, że w owej prowin-
cji: wybuchła wśród zwierząt zaraza tak, iż nie mogły jeść i szybko lub 
nagle padały. Ludzie zaś nie wiedzieli, jak mają ratować swoje zwie-
rzęta. Ktoś z ich zwrócił się do jednego ze świątobliwych ludzi i pro-
;sząe go o radę, opowiedział, w jaki sposób ginęły zwierzęta. Ten powie-
dział. mu, aby postarał się o wodę, w której św. Franciszek obmył ręce 
i;nogi i następnie skropił nią wszystkie zwierzęta, a te wyzdrowieją. Tak 
uczynił. Zaraz zaczęły one przyjmować paszę. Opowiedział mi to czło-
wiek, który był naocznym świadkiem tego wydarzenia.38 

• M • Ponieważ św. Franciszek był niebem miłości o olbrzymiej pojem-
ności, a Krzyż jest znakiem największej miłości i umiłowania, dlatego 
•Krzyż powinien był być umieszczony w nim. 

»-.ii; /Niebo jest pełne »tajemniczej« zawartości, dlatego więc nazywa się 
»zasłoną tajemnicy« 39 i w tym sensie św. Franciszek był »niebem« przez 
wzniosłość kontemplacji. »Ty rozciągasz niebo jak skórę, pokrywasz 
wodami wierzch jego« (Ps 103,3). Oczywiście, »wodami« jasnymi, zdro-
wymi i wspaniałymi, w których nurcie, to jest kontemplacji — człowiek 
4vidzi swój wizerunek i odbicie boskiego światła. W kontemplacji był tak 
wzniosły, że sam przewidywał przyszłość, znał tajniki serc, ukazywał 
Się oddalonym od niego, podobnie jak św. Antoni, o którym jest mowa 
na początku książki »Nauka chrześcijańska«.40 Ponieważ Krzyż Chry-
stusa jest znakiem mądrości i objawieniem tajemnic Boga, stąd też zro-
zumiałe stają się słowa Apokalipsy (5,12): »Baranek, który był zabity, 
otworzył siedem pieczęci księgi,« to jest przez swój krzyż odsłonił całość 
tajemnic Pisma św. »Krzyż bowiem Chrystusa jest »kluczem Dawida,« 
który otwiera, i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera« (Ap 3,7). 
Temu więc św. Franciszkowi powinien był być dany znak zawierający 
t#k wielką wzniosłość kontemplacji i mądrości. 

37 S. G r e g ó r i u s. II Homil. in Evang., Homil. 34, n.10 et 12. 
• 38 1 B 13,6. 
• • • 39 S. I s i d o r u s . XIII Etymolog., c.4, n. l — caelum a celando. 

. 40 S. A u g u s t i n u s. De doctrina Christiana, in Prologo n.4. 
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»Bądźcie więc prości, jak gołębice« (Mt 10,16). Kochajmy prostotę 
i czystość serca, jeśli chcemy być oświeceni przez Pana światłem i bla-
skiem mądrości. Rzecz ma się tak, jak z księżycem, który gdy znajduje się 
naprzeciwko słońca, wtedy jest oświetlony i widać jego światło, a kieay 
nakłada się ze słońcem, wtedy nie widać ani jego światła ani jego oświet-
lenia. Lecz jeżeli księżyc jest bliższy słońca, to im bardziej zbliża się 
do niego, tym bardziej jest oświetlony. Wtedy więc jest bardziej oświet-
lony pod względem »mocy,« aniżeli wówczas, gdy znajduje się dalej od 
słońca. Tak też jest z człowiekiem, bo im bardziej »ukazywałby« swoją 
mądrość i chciałby uchodzić za mądrego, wówczas tym mniej jest oświe-
cony; jeśli stroni od ludzi, skupia się w sobie i pogrąża w głąb myśli, 
aby połączyć się ze swoim Bogiem, to tym bardziej jest oświecony. Cho-
ciażby ktoś wyglądał na oświeconego, to jednak trzeba, żeby szedł do 
Pana z najwyższą pokorą i prostotą serca. Podam przykład: przyszli do 
kanclerza Uniwersytetu Paryskiego jego studenci i zapytali go: W co 
ty wierzysz? Powiedz nam w co mamy wierzyć? A ten zawołał 
jednego prostego człowieka, przechodzącego ulicą i zadał mu podobne 
pytanie. Ten zaś odpowiedział po prostu, że Bóg Ojciec Wszechmogący 
i Jego Syn i Duch Obydwu jednako są jednym Bogiem. Wspaniale odpo-
wiedział! I ja tak chcę wierzyć w prostocie i pokorze. 

Niebo jest »kompletną« pełnią, ponieważ obejmuje wszystko, a samo 
jest nieograniczone. Tak i św. Franciszek był »niebem« kompletnie peł-
nym z powodu napełnienia siedmioraką łaską, która w nim była. 

»Popatrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; takie 
będzie twoje potomstwo« (Rdz 15,5). Ńie ma tak małej gwiazdy, której 
bezmiar nie napełniłby ziemi i nie oświetlił jej. Jasność i promienie tkwią 
równocześnie w ich wnętrzu, różnią się jednak wyglądem. Tak też święte 
dusze są oświetlone boskimi blaskami przez Ducha Świętego, »którego 
ziarno jest w nich« (Rdz 1,11). Było bowiem »nasienie jego« jak »gwiaz-
dy nieba,« ponieważ Duch Święty cudownie go użyźniał. Śtąd powie-
dziano w Księdze Joba (26,13): »Duch Jego ozdobił niebiosa,« to znaczy 
mężów niebieskich; »a za sprawą ręki Jego wydobyty jest wąż kręty.« 
Dziwne słowa Pisma Św.; w jaki sposób łączą jedno z drugim, co wydać 
się może niewłaściwe. Jednak tak nie jest. Co jest »ręką« Boga, za spra-
wą, której to się dzieje? W aspekcie »działania« naturalnego ręką Boga 
można nazwać »Syna,« przez którego wszystko uczynił; natomiast w as-
pekcie rozdawnictwa darów nadprzyrodzonych — Ducha Świętego, po-
nieważ On właśnie rozdaje dary łaski, udzielając każdemu z osobna jak 
chce (1 Kor 12,11). Ręką jest więc Duch Święty według podziału darów 
i łaski. Ile jest części w ręce człowieka? — Czternaście. A owego »chyt-
rego węża« nie da się inaczej »wyciągnąć z człowieka,« jak tylko tą ręką, 
to znaczy tylko wtedy, gdy Duch Święty udziela człowiekowi siedmiu 
charyzmatów dla »zapoczątkowania« dobra w człowieku i siedmiu cha-
ryzmatów dla »dokończenia« dobra. Te dary Ducha Świętego usposa-
biają do chętnego czynienia dobra. A Krzyż Chrystusa jest znakiem 
zdroju Łaski Boga, ponieważ z Krzyża Chrystusa, z Jego Męki płyną 
dary łask. Dlatego znak Syna Człowieczego, to jest znak Krzyża Chry-
stusowego, powinien być umieszczony w takim człowieku, który był 
pełen charyzmatów Ducha Świętego. 

Po trzecie, możemy mówić o niebie ze względu na »wpływ« i to 
czworakiego rodzaju. Niebo bowiem »oświetla« blaskiem niziny, »desz-
czem z chmur zrasza« ziemię, ciepłem »ogrzewa,« błyskawicami »rozja-
śnia.« I te cztery działania przysługują św. Franciszkowi. Był bowiem 
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niebem »oświetlającym blaskami« albo oświecającym niższych, czyli 
bliźnich przez nauczanie cnoty; »zraszającym jak deszcz« przez przy-
kłady doskonałości i cnoty... Jeśli więc Krzyż Chrystusa jest znakiem 
doskonałych dzieł Boga i wszelkich cudów, a św. Franciszek był »nie-
bem« zsyłającym to wszystko, dlatego właśnie na nim powinien być 
umieszczony Krzyż Chrystusa, aby przez ten znak został wywyższony. 
Ponieważ sam »Pan patrzy na pokornych« (Ps 112,5), dlatego spojrzał 
na św. Franciszka pokornego i ubogiego i wycisnął na nim swój znak; 
»On wyniosłe z daleka poznaje,« a więc to, co pyszne. »On bowiem 
pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia« (Jak 4,6). 

Będziemy Go prosić, aby dał nam tak obecnie uniżać się ze św. Fran-
ciszkiem, byśmy za jego wstawiennictwem zasłużyli na wywyższenie 
w niebie; niech nam tego użyczy miłujący i wywyższający pokornych 
Jezus Chrystus, nasz Pan. Amen. 



MOWA PIĄTA 

»Uczcie się ode mnie, że jestem 
cichy i pokornego serca.« 

(Mt 11,29)'. 

Słowo to pochodzi od najwyższego Nauczyciela i wzięte jest z Ewangelii 
św. Mateusza. Może ono być również słowem doskonałego naśladowcy Chrystusa 
— św. Franciszka i znajduje się w Ewangelii czytanej w jego święto. Niezależnie 
od tego, czy odniesiemy je do Chrystusa czy do św. Franciszka, jest ono »słowem 
skróconym« i doskonałym, ponieważ w nim jest zawarte streszczenie całej ewan-
gelicznej doskonałości »krótko« i »jasno.« »Krótko,« aby ktoś nie wymawiał się 
brakiem książek, »jasno,« aby ktoś nie usprawiedliwiał się brakiem wykształcenia. 
W tym słowie stykają się dwie rzeczywistości, a mianowicie: »wstęp« i »osnowa.« 
We »wstępie« zachęca się słuchaczy, w »osnowie« natomiast poucza się ich. »Za-
chęca« bowiem, gdy mówi: »uczcie się ode mnie;« »poucza« zaś dodając: »że jestem 
cichy i pokornego serca,« to jest za moim przykładem bądźcie cisi i pokorni. Za-
chętę można rozumieć dwojako, a mianowicie: »uczcie się ode mnie« w znaczeniu 
— przyjmujcie ode mnie »postawę uczniów;« albo »uczcie się ode mnie« to znaczy 
przyjmujcie ode mnie »naukę.« Jedno i drugie znaczenie tych słów odnosi się do 
św. Franciszka według jego dwojakiego stanu: »nawrócenia« i »doskonalenia.« 
W stanie »nawrócenia« był prawdziwym »uczniem,« w stanie »doskonalenia« był 
dobrym »nauczycielem.« 

1 

Postawa ucznia 
Zatem, o ile chodzi o pierwszą fazę, to św. Franciszek może powie-

dzieć: »uczcie się ode mnie,« t j . przyjmujcie ode mnie »postawę ucznia,« 
ponieważ byłem prawdziwym uczniem. 

Unikanie złego towarzystwa 
Postawa prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa szczególnie zaja-

śniała i objawiła się w św. Franciszku. Po pierwsze polega ona na tym, 
aby człowiek — co do sposobu życia — został oddzielony od »towarzy-
stwa ludzi występnych,« bowiem »przyjaciel głupich stanie się im po-
dobny« (Prz 13,20). Jest to zaznaczone w Ewangelii św. Marka, gdzie: 
jest powiedziane o Chrystusie: »uczniom swoim na osobności wykładał 
wszystko« (4,34). »Na osobności« to jest z dala od »złych,« także z dala 
od »tłumów.« Wynika stąd, że uczeń Chrystusa powinien być na osobno-
ści, ażeby być oddzielonym od towarzystwa »przewrotnego« i »wichrzy-
cielskiego.« 

Mając to na uwadze, św. Franciszek pod wpływem oświecenia Bo-
żego, natychmiast opuścił grono młodych rówieśników, którzy byli 
towarzyszami »w grzechach,« ponieważ to towarzystwo było przewrotne. 
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Opuścił także towarzystwo kupców, które było towarzystwem »świato-
wym.« A potem sam szedł w ustronne miejsca, wiedząc, że Chrystus na 
»osobności wykłada wszystko.« Ten, kto chce się stać doskonałym ucz-
niem Chrystusa, powinien tak właśnie opuścić towarzystwo »światowe« 
i »przewrotne.« A jeśli nie chce opuścić towarzystwa »światowego,« co 
jest doskonałe, to niech przynajmniej opuści towarzystwo »przewrotne,« 
co jest konieczne. Napisano bowiem w Psalmie (105,34 nn): »Pomieszali 
się z poganami i nauczyli się uczynków ich, i służyli bałwanom ich, 
i stało się im na upadek.« »Poganami« nazywa się tu ta j ludzi żyjących 
na sposób pogański, a »pomieszać się« z nimi znaczy włączyć się w ich 
towarzystwo, co prowadzi do uczenia się złego. Przecież, »kto się smoły 
dotknie, zabrudzi się nią, a kto ma towarzystwo z pysznym, oblecze się 
w pychę« (Syr 13,1). »Nie bądź przyjacielem człowieka gniewliwego i nie 
chodź z mężem zapalczywym, byś snadź nie przywykł do ścieżek jego 
i nie wziął zgorszenia dla duszy twojej« (Prz 22,24).» A z przewrotnym, 
przewrotnym się staniesz« (Ps 17,26). 

Unikanie zbytecznych zajęć 
Po wtóre co do działania — człowiek powinien być »wolny od zby-

tecznych zajęć,« ponieważ, kto zabiega nadmiernie o zbyteczne zajęcia, 
nie może mieć czasu na te rzeczy, które są pożyteczne. Bowiem »troska 
świata tego i szukanie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku« 
(Mt 13,22). »Żaden z was, kto nie odstępuje wszystkiego, co posiada, nie 
może być uczniem moim« (Łk 14,33) nie dlatego, że posiadanie jest rzeczą 
złą, lecz dlatego, że jest rzeczą złą zbytnio zaprzątać umysł posiadanym 
mieniem. Jest również bardzo trudno, czasem wręcz niemożliwie posia-
dać, a nie być zatroskanym. Dlatego Pan powiedział: »kto nie od-
stępuje« itd. 

Sw. Franciszek mając to na uwadze, gdy tylko usłyszał głos Boga, 
natychmiast wszystko porzucił i to do tego stopnia, że nawet nie zacho-
wał dla siebie skrawka odzienia, aby się okryć. Co więcej, jak wew-
nętrznie wszystkim wzgardził, tak zewnętrznie wszystko porzucił. 

Zachęta 
Podobnie, jeśli ktoś chce być doskonałym uczniem Chrystusa, niech 

»idzie i sprzeda« wszystko, »co posiada i rozda ubogim« (Mt 19,21). A gdy 
ktoś nie chce tego uczynić, jest rzeczą konieczną, aby przynajmniej du-
chowo uwolnił się od zbytecznych zajęć, nadmiernej troski i próżności. 

W przeciwnym wypadku nie będzie uczniem Chrystusa, lecz uczniem 
diabła. Równocześnie »nie możemy służyć Bogu i mamonie« (Mt 6,24), 
gdyż »wszyscy, którzy chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w 
sidło diabelskie« (1 Tm 6,9). Nie wszyscy bowiem zgłębiają naukę Chry-
stusa, lecz uczą się chwytać zdobycz, zgodnie z tym, co powiedziano' 
u Ezechiela (19,3): »wypuściła jedno z lwiąt swoich i stało się lwem, 
a on nauczył się chwytać zdobycz i człowieka pożerać.« 

Unikanie nieuporządkowanych uczuć 
Po trzecie — co do namiętności — człowiek powinien być »oder-

wany od nieuporządkowanych uczuć,« ponieważ cielesny i »zmysłowy 
człowiek nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego« (1 Kor 2,14). »Kto 
nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, 
jeszcze też i duszy swojej, nie może być uczniem moim« (Łk 14,26). Nie 
zakazuje kochać ojca i matki miłością poświęcającą się, ponieważ w Pra-
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wie nakazał ich »czcić,« lecz zakazuje darzyć rodziców cielesnym uczu-
ciem, ponieważ wyklucza ono naukę Chrystusa. 

Św. Franciszek wiedząc o tym, pogardził ojcem i matką swoją, a zer-
wawszy więzy cielesnego uczucia opuścił ich zupełnie. 

Zachęta 
Podobnie, kto chce stawać się doskonałym uczniem Chrystusa po-

winien »zapomnieć o domu ojca swego« (Ps 44,11) i o własnej duszy, to 
jest wzgardzić życiem cielesnym, aby być naśladowcą Chrystusa, który 
»dał miłą duszę swoją w ręce nieprzyjaciół« (Jr 12,7). Jeśli ktoś nie chce 
wzgardzić rodzicami, czyli pozbyć się cielesnego uczucia wobec nich, po-
winien jednak wyzbyć się namiętności w stosunku do kobiet. W prze-
ciwnym wypadku, nie będzie mógł dojść do poznania prawdy, gdyż jest 
powiedziane o takich: »do nich bowiem należą ci, którzy wciskają się do 
domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi po-
żądliwościami, zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie do-
chodzące« (2 Tm 3,6 n). 

Po czwarte — co do trwałych postaw — człowiek powinien być 
oczyszczony z wad przeciwnych cnotom, ponieważ »w złośliwą duszę nie 
wejdzie mądrość, ani nie będzie mieszkać w ciele grzechom poddanym« 
(Mdr 1,4). Dlatego »przestańcie źle czynić, uczcie się czynić dobrze« (Iz 
1,16). Wobec tego możecie nauczyć się od Chrystusa sprawiedliwości 
tylko wówczas, gdy zechcecie wykorzenić przeciwną jej wadę — niespra-
wiedliwość. Sprawa przedstawia się podobnie jak z wiedzą, którą zdobywa 
się tylko wówczas, gdy wyzbywa się ignorancji. 

Św. Franciszek, biorąc to pod uwagę, starał się ustawicznym żalem 
wykorzeniać wady i grzechy z niwy serca swego i nie przestał płakać, 
aż zasłużył na to, że w objawieniu usłyszał: »Odpuszczają ci się grzechy« 
(Łk 7,48). 

Zachęta 
Podobnie, jeśli ktoś chce być doskonałym uczniem Chrystusa powi-

nien, za wzorem Św. Franciszka, »obmywać łzami na każdą noc łoże« 
(Ps 6,7) sumienia. Jeżeli zaś tego nie może pojąć, bo jest to doskonałe, 
to niech przynajmniej »przestanie postępować przewrotnie,« bo to jest 
konieczne, skoro pragnie być uczniem Chrystusa. Dlatego, kto nie chce po-
rzucić zła, nie może nauczyć się dobra, bo jest powiedziane: »Jeśli może 
odmienić Murzyn skórę swoją, albo pantera pręgi swoje i wy będziecie 
mogli dobrze czynić nauczywszy się złego« (Jr 13,23). Słowa te kieruje 
do tych, którzy uparcie trwają w złośliwości z powodu długiego przy-
zwyczajenia, jakby niemożliwym było pozbyć się go. I dlatego nie mogą 
nauczyć się dobrego, ponieważ od młodości nie mało uczyli się przyzwy-
czajać do złego. Św. Franciszek słusznie może powiedzieć: »uczcie się 
ode mnie,« to jest przyjmujcie ode mnie postawę uczniów, ponieważ 
jestem prawdziwym uczniem. 

Treść nauki 
Może również powiedzieć »uczcie się ode mnie,« to jest przyjmujcie 

ode mnie »naukę,« ponieważ z prawdziwego ucznia stałem się prawdzi-
wym nauczycielem. Sw. Franciszek może mówić tak z czterech powodów. 

Po pierwsze — ponieważ uczy tego, czego »bez oszustwa« nauczył 
się z prawdy Objawienia. Skoro »Bóg jest prawdomówny, a wszelki czło-
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wiek kłamliwy« (Rz 3,4), więc nauka dana komuś przez objawienie może 
być tylko prawdziwa. Ze względu na ten sposób uczenia się, św. Paweł 
wychwalał naukę swoją w Liście do Galatów (1,11). »Oznajmiam wam 
bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest według człowieka, 
albowiem ani ja jej nie otrzymałem, ani nie nauczyłem się od człowieka, 
ale przez objawienie Jezusa Chrystusa« itd. 

Sw. Franciszek nauczył się w ten właśnie sposób. Dziwić się więc 
można jego nauczaniu. Jak mógł innych uczyć, skoro nie został pouczony 
przez człowieka? Czy sam je zdobył? Wiedz, że nie. Jest rzeczą znamien-
ną, że kiedy ktoś go pouczał, albo przygotowywał, jak czytamy w życio-
rysie, wówczas nie wiedział, co powiedzieć. Należy go raczej za to chwa-
lić i podziwiać, niż naśladować. Dlatego nie jest rzeczą niewłaściwą, że 
synowie jego się uczą, ponieważ zdobywanie wiedzy nie za pośredni-
ctwem człowieka jest przywilejem nielicznych, a nie wszystkich. Chociaż 
sam Pan zechciał osobiście pouczyć św. Pawła i św. Franciszka, to jednak 
chciał, aby ich uczniowie byli kształceni za pośrednictwem ludzkiej 
posługi. 

Po drugie — ponieważ uczy tego, czego »bez obłudy« nauczył się 
z pragnienia miłości, która każe całe serce włożyć w pojmowanie nauki. 
Dlatego i Mędrzec mówiąc o mądrości chlubił się, że nauczył się jej 
w podobny sposób. »Nauczyłem się bez obłudy i użyczam bez zazdrości, 
a nie ukrywam jej bogactwa« (Mdr 7,13). Innymi słowy, jak żar miłości 
skłonił mnie do nauczenia się »bez obłudy,« tak skłania do »przekazy-
wania« jej innym bez zazdrości i zawistnej niechęci. 

W ten właśnie sposób nauczył się i nauczał św. Franciszek, który 
do tego stopnia umiłował naukę, że »bogactwa za nic miał w porówna-
niu z nią i wszystko złoto do niej przyrównane uważał za odrobinę 
piasku, a srebro za błoto i wszystką majętność domu swego oddał za nią 
i jakby niczym wzgardził nią« (Mdr 7,8 nn). A ponieważ tak pilnie się 
jej wyuczył, stał się nauczycielem wielu uczniów, których uczył »rozu-
mieć o Panu w dobroci i w prostocie serca szukać Go, ponieważ przez 
tych bywa znaleziony, którzy Go nie kuszą i tym się ukazuje, którzy 
w Niego mają wiarę« (Mdr 1,1), tak jak ukazał się samemu św. Fran-
ciszkowi, który »nauczył się bez obłudy« dla siebie i dlatego innym ją 
przekazał. 

Po trzecie — ponieważ uczy tego, czego »bez zapominania« nauczył 
się z różnorodności działań, bowiem »stał się nie słuchaczem zapomina-
jącym, ale wykonawcą dzieła« (Jk 1,25) i dlatego jest dobrym nauczycie-
lem, gdyż »kto wypełnił i nauczył, ten będzie zwany wielkim w Kró-
lestwie niebieskim« (Mt 5,19). Ten sposób uczenia zaleca Eklezjastyk 
mówiąc: »mąż wielu rzeczy świadomy wiele myśleć będzie« (Syr 34,9) 
to jest spokojnie i bez zarzutu; »a kto się wiele nauczył, będzie wypo-
wiadał mądrości« (Tamże), ponieważ nie poznawał tylko teoretycznie 
i ogólnikowo mało dziedzin, ale wiele — doświadczalnie i szczegółowo. 

Sw. Franciszek nauczył się w taki właśnie sposób, mianowicie, do-
świadczając nie przyjemności, lecz cierpień. Dlatego można odnieść do 
niego te słowa, które Apostoł mówi o jego nauczycielu: »nauczył się 
posłuszeństwa z tego, co wycierpiał« (Hbr 5,8). Sam bowiem na początku 
swego nawrócenia doświadczywszy szyderstwa i chłosty, kajdan i wię-
zienia, nędzy nagości i kłopotów nauczył się jak św. Paweł »wystarczać 
sobie w potrzebach swoich« (Flp 4,11). A ponieważ naukę prawdziwego 
ucznia poznaje się w cierpliwości, św. Franciszek w nauce swojej godny 
jest chwały i naśladowania i od niego należy się uczyć. 

26 — Wczesne źródła franciszkańskie I 
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Po czwarte — ponieważ uczy tego, czego »bez wątpienia« nauczył 
się z mocy znaków. Ze znaków bowiem poznał, że nauka, którą zdobył 
była zbawienna i dlatego trwał w niej bezpiecznie według tego, co po-
wiedziano: »Ty jednak t rwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powie-
rzono, wiedząc od kogoś się nauczył« (2 Tm 3,14). Dlatego Apostoł za-
chęca Tymoteusza, ażeby trwał mocno w nauce, ponieważ wiedział i był 
pewny, dzięki znakom i cudom, że nauka, którą zdobył, była zbawienna. 

Sw. Franciszek był umocniony w tym, czego się nauczył w ten spo-
sób. Dlatego wzorem Apostołów, »wyszedłszy przepowiadał wszędzie, 
a Pan dopomagał i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące« (Mk 16,20). 

Boskie potwierdzenie 
Spodobało się bowiem Panu naukę i Regułę tego Świętego uznać za 

autentyczną i potwierdzić nie tylko dowodami cudów, ale także znamio-
nami jego stygmatów, aby nikt nie mógł ani z przyczyn zewnętrznych 
ani wewnętrznych sprzeciwiać się, lecz przyjąć je zgodnie z wiarą. Spo-
dobało się bowiem Bożej dobroci potwierdzić swoją pieczęcią Regułę 
i naukę św. Franciszka, ponieważ ten nie odważył się niczego nauczyć 
ani pisać jak tylko to, co otrzymał od Pana. Sam bowiem wyznał, żej 
swoją Regułę napisał dzięki Objawieniu. Dlatego też, jak Papież ma zwy-
czaj pieczęcią potwierdzać swoje pisma, tak i Chrystus uznając naukę 
św. Franciszka za swoją, wycisnął pieczęć swoich stygmatów, przez któ-
rą nienaruszenie potwierdził jego naukę. 

— Istotnie, nauka św. Franciszka nie mogła mieć tylko dzięki niemu 
uznania u ludzi, gdyż z niedouczonego kupca stał się niewykształconym 
nauczycielem. Z uwagi na to, aby ktoś z mądrych nie odważył się lek-
ceważyć jego Reguły albo nauki, jako człowieka bez wiedzy, spodobało 
się Panu potwierdzić ją oczywistymi znakami jakby cudowną i niebiań-
ską pieczęcią. Wynika stąd, że należy nadzwyczajnie podziwiać wspania-
łość boskich zamiarów, na którą wskazuje Chrystus mówiąc w swej 
Ewangelii: »Wyznaję Tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy 
zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim« (Mt 
11,25). Któż inny jest tym »maluczkim,« jeśli nie św. Franciszek — po-
korny i wzgardzony, który wśród maluczkich, t j . Braci Mniejszych zaj-
muje pierwsze miejsce? — Jest więc bardzo twardego serca ten, który 
wątpi, że nauka i Reguła św. Franciszka potwierdzona takimi znakami są 
najwłaściwszą drogą do osiągnięcia zbawienia. Ma to miejsce, zwłaszcza 
wtedy, kiedy są liczne świadectwa na to, że Bóg takie znaki w sposób, 
cudowny wycisnął na jego ciele. Waga tych świadectw wynika i z »wiel-
kiej liczby« świadków i z ich »autorytetu« a także z ich »świętości.« — 
»Wielka liczba« świadków zmusza do niezachwianej wiary. Ponad stu 
świadków duchownych i wielu świeckich godnych zaufania, którzy na 
własne oczy widzieli stygmaty, potwierdziło ten fakt osobistym zezna-
niem. A jeżeli »na zeznaniu dwóch albo trzech świadków powinna opie-
rać się wszelka sprawa« (Mt 18,16), to o ileż bardziej na zeznaniu stu 
świadków! — »Autorytet« świadków niechybnie wzmacnia umysły wie-
rzących. Stygmaty bowiem są zatwierdzone i zaaprobowane przez Kurię 
Rzymską, który cieszy się najwyższym autorytetem na ziemi. Podtrzy-
mujący zdanie przeciwne mocą tego samego autorytetu, jak oddalają się 
od prawdy, tak są wyłączeni ze wspólnoty wiernych. »Świętość« świad-
ków zdecydowanie usuwa wszelkie wahania. Bowiem towarzysze św. 
Franciszka, ludzie przedziwnej świętości, których uczciwe życie i oczy-
wista świętość są znane, stwierdzili pod przysięgą uczciwie i z całą pew-
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nością, że na własne oczy widzieli owe cudowne znaki i dotykali ich wła-
snymi rękoma. 

Niech więc cały świat wyraża wdzięczność najwspanialszemu Stwór-
cy za tak wielki dar. On bowiem raczył nie tylko wskazać drogę prawdy, 
ale także »w cudowny sposób,« a zarazem bardzo »racjonalnie uzasad-
niony« potwierdzić ją znakami danymi św. Franciszkowi. 

Potrójna nadzwyczajność stygmatów 
Jeżeli zechcemy przypatrzyć się »przyczynom drugorzędnym,« to 

mówię, że stygmaty zostały wyciśnięte »w sposób cudowny,« gdyż stało 
się to »poza normalnym biegiem rzeczy,« »wbrew naturze« i »w sposób 
przekraczający zdolności twórcze człowieka.« »Poza normalnym biegiem 
rzeczy« — któż bowiem słyszał kiedykolwiek, aby na czyimś ciele uka-
zały się tak przepiękne perły? — »Wbrew naturze,« ponieważ bok był 
przebity i wypływała święta krew. Pomimo tego Święty Boży żył bez 
zakładania opatrunku, a przy tym długo i ciężko pracował. — »W sposób 
przekraczający zdolności twórcze człowieka« — rąk nie miał zdartych 
ani przebitych, gdyż można to uczynić jakimś narzędziem żelaznym czy 
drewnianym; gwoździe rosły w samym ciele; z jednej strony miały 
główki, a z drugiej były zagięte. Były również oddzielone i różniące się 
od reszty ciała rąk i nóg tak przedziwnie, że nikt z wiernych nie powi-
nien wątpić w to, iż takie znaki żadną miarą nie mogły być wyciśnięte 
inaczej, jak tylko w sposób cudowny. 

Potrójne uzasadnienie stygmatów 
Jeżeli zechcielibyśmy wznieść nieco nasze umysły i przypatrzeć się 

przyczynom wyższym, to okazuje się, że stygmaty zostały wyciśnięte 
»w sposób bardzo racjonalnie uzasadniony.« Tego bowiem domagała się 
»opatrzność Bożego rządzenia,« celowa »potrzeba Kościoła« i »wzniosłość 
cnoty« św. Franciszka. 

— Wymagała tego »Opatrzność Bożego rządzenia,« gdyż chciała 
uczynić kupca »rybakiem ludzi« i wodzem tych, którzy doskonale naśla-
dowaliby Chrystusa. Dlatego dała mu do niesienia swój sztandar, to jest 
znak Ukrzyżowanego. — Tego wymagała także celowa »potrzeba Koś-
cioła.« W początkach Kościoła panowała »niewiara,« później »herezja,« 
a w końcu — »nieprawość,« zgodnie z tym, co powiedziano »oziębnie 
miłość, wielu« (Mt 24,12). Z tego względu Pan dał najpierw cuda »mocy« 
celem przezwyciężenia bałwochwalstwa, później dał uczonym mądrość 
dla wykorzenienia herezji, wreszcie dał Św., Franciszkowi znaki poboż-
ności i miłosierdzia dla rozpalania miłości. A jakież są znaki rozpalające 
miłość, jeśli nie. znaki owej męki, którą Bóg zechciał znieść za nas z po-
wodu »nadmiernej miłości?« (Ef 2,4). — Wymagała tego także »wznio-
słość cnoty« św. Franciszka, która polegała przede wszystkim na najżar-
liwszym umiłowaniu Ukrzyżowanego. Ona to sprawiła, że zadręczał sie-
bie łzami współczucia do tego stopnia, iż utracił wzrok. A ponieważ taka 
jest siła miłości, jak mówi Hugo z klasztoru św. Wiktora,41 że przemienia 
kochającego w kochanego, toteż jak miłość do Ukrzyżowanego płonęła 
w umyśle św. Franciszka wspaniale i cudownie, tak i Ukrzyżowany pod 
postacią Serafina, to jest ducha anielskiego, ukazał się wśród żaru naj-
gorętszej miłości przed oczyma Świętego i na jego członkach wycisnął 
święte znaki. 

41 H u g o a S. V i c t o r e . De arrha animae. 
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Przykład św. Ignacego męczennika 
Nie powinno się uważać za niewiarygodne lub mniej racjonalnie uza-

sadnione, skoro czytamy, że coś podobnego miało miejsce u św. Igna-
cego.42 Gdy tyran żądał od niego zaparcia się Chrystusa, on odpowiedział, 
że Chrystus nie może być usunięty z jego ust. Gdy zaś groził, iż zetnie 
głowę i tak usunie z ust, wówczas Święty odpowiedział, że chociaż to 
zrobi, to jednak nie usunie Chrystusa z serca. Tyran pragnąc srogością 
pokonać Świętego, ściąwszy mu głowę, rozkazał wyjąć z ciała serce. 
A kiedy je wyjęto, znaleziono na nim wypisane złotymi literami imię 
Pana Jezusa Chrystusa. Było to słuszne, ponieważ »przyłożył Chrystus 
jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego« (Pnp 8,6). 
A ponieważ Franciszek przyłożył Chrystusa Ukrzyżowanego jako »pie-
częć do ramienia swego« dlatego na zewnątrz ciała jego ukazały się perły 
stygmatów Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, wyrażone cudowną mocą 
Boga, który działał rozumnie. 

Zachęta 
Niech więc ktoś nie »patrzy okiem złośliwym, że Bóg jest dobry« 

(Mt 20,15). Wszyscy natomiast niech słuchają i uczą się nauki Chrystusa, 
a także Franciszka jako dobrego nauczyciela, który nauczył tego, czego 
sam się nauczył bez »oszustwa« i »bez obłudy,« bez »zapomnienia« i bez 
»wątpienia.« Powiedziałby więc św. Franciszek: »Uczcie się, zachęcając« 
innych; powiedziałby również: »uczcie się pouczając« innych, że »jestem 
cichy i pokornego serca.« 

2 

Postawa nauczyciela 
Uczcie się, to znaczy, za moim przykładem »bądźcie cisi i pokorni.« 

»Cichy« jest człowiek ze względu na uczucie »braterstwa,« »pokorny« 
ze względu na poczucie »niższości« albo mniejszości. Stąd być »cichym« 
to znaczy być »bratem« wszystkich; być »pokornym« to znaczy być 
mniejszym od wszystkich. Być więc cichym i pokornego serca, to znaczy 
być Bratem Mniejszym. Uczcie się ode mnie być cichymi i pokornymi, to 
znaczy — braćmi mniejszymi. Chociaż nie każdy jest Bratem Mniejszym 
przez habit i profesję, to jednak wszyscy, którzy chcą się zbawić, po-
winni być rzeczywiście braćmi mniejszymi, to znaczy cichymi i pokor-
nymi. Pan bowiem powiedział: »Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie 
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego« (Mt 18,3). 

»Dziecko« jest ciche i pokorne i takim powinien być sługa Chrystu-
sowy — »cichy« przez podporządkowanie się bliźniemu, »pokorny« przez 
podporządkowanie się Bogu. To stanowi istotną treść prawa ewangeli-
cznego i nauki św. Franciszka. 

Poczwórna konieczność 
Najpierw chodzi o »cichość,« jako o coś łatwiejszego. Chociaż jest 

ona łatwa dla duszy dobrze usposobionej, to jednak jest konieczna i bar-
dzo pożyteczna. »Konieczna« jest dla początkujących, jeżeli chodzi 
o »studium prawdy;« »konieczna« jest dla postępujących w cnotach, je-
żeli chodzi o »ćwiczenie się w dobroci;« »konieczna« jest dla przełożo-
nych, jeżeli chodzi o »wydawanie sprawiedliwego sądu;« »konieczna« jest 

42 Acia Sanctorum, § 1, n.6 ss. 
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dla umierających, jeżeli chodzi o »wieczną nagrodę«. Jest cnotą właści-
wą każdemu stanowi i rodzajowi. 

Po pierwsze — »cichość« jest konieczna do »studium prawdy« i to 
zarówno w »słuchaniu« jak i w »wykładaniu,« trzeba być cichym w »słu-
chaniu,« aby zrozumieć. »Bądź cichy w słuchaniu słowa, abyś zrozumiał« 
(Syr 5,13). Jak bowiem obraz odbija się tylko w wodzie spokojnej, tak 
słowo nauki przyjmuje tylko dusza cicha. Cichym trzeba być także 
w »wykładaniu,« ponieważ gniew przeszkadza duchowi w zrozumieniu 
prawdy.43 Glossa: „Cichy jest ten, kogo nie porusza ani gniew, ani za-
wziętość, ani ostrość, ani rozgoryczenie".44 »Słudze Pańskiemu nie godzi 
się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, z łagodnością karcącym 
tych, co sprzeciwiają się prawdzie« (2 Tm 2,24). O ileż cierpliwiej należy 
słuchać tych, którzy szukają prawdy. 

Po drugie — »cichość« jest konieczna do »ćwiczenia się w dobroci« 
i to tak wewnętrznie jak i zewnętrznie: »wewnętrznie,« aby podobała 
się sądowi wewnętrznemu; »zewnętrznie« aby podobała się duchowi 
i sądowi bliźniego. Do obowiązku posiadania cichości »wewnętrznej« za-
chęca nas Eklezjastyk: »Synu, w cichości zachowaj duszę twoją, a miej 
ją we czci według godności jej« (Syr 10,31). »Zachować duszę w cicho-
ści« — to strzec uczucie w pokoju; »mieć ją w czci według godności jej« 
— to nie niepokoić jej, chyba tylko z powodu grzechu. Do cichości 
«zewnętrznej« zachęca również Eklezjastyk: »Synu, dzieła twe spełniaj 
w cichości, a będziesz miłowany ponad pochwałę ludzką« (Syr 3,19). 
Człowiek cichy dlatego jest kochany, że zachowuje naturalną cechę czło-
wieka, a więź społeczna człowieka z człowiekiem dana jest przez naturę. 

Po trzecie — »cichość« jest konieczna do »wydawania sprawiedli-
wego sądu,« ponieważ bez niej nie ma »poprawy« lecz »zepsucie«. Dla-
tego Apostoł pyta: »Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy 
też z miłością i w duchu łagodności?« (1 Kor 4,21) jakby mówił: przyj-
dę z obydwoma. Nie ma bowiem prawdziwego i sprawiedliwego sądu, 
jeśli z łagodnością nie jest połączona rózga i odwrotnie.»Łagodność« bez 
rózgi jest u przełożonego pobłażliwością, jak to wynika z postępowania 
Helego (1 Sm 2,22 nn). I dlatego powiedziano Sofoniaszowi: »Kochajcie 
Pana wszyscy, cisi ziemi, którzy sąd Jego czyniliście« (So 2,3). Podobnie 
rózga bez łagodności niszczy, a nie naprawia, albowiem »łaskawość nade-
szła i będziemy karani« (Ps 89,10). Nie srożył się na poddanego jak na 
przeciwnika, lecz karcił go, jak towarzysza i brata. Dlatego Eklezjastyk 
mówi: »Nie bądź jak lew w domu twoim, na zgubę domowników twoich 
i ucisk poddanych twoich« (Syr 4,35). 

Po czwarte — »cichość« jest konieczna do otrzymania »wiecznej 
nagrody.« Dlatego napisane jest u Mateusza (5,4): »Błogosławieni cisi, 
albowiem oni posiądą ziemię« i w Psalmie (36,11): »Cisi odziedziczą zie-
mię i cieszyć się będą wielkm pokojem.« Oni bowiem żyli na ziemi dobrze 
i spokojnie, a przez krzykliwych byli niesprawiedliwie gnębieni. Dlatego 
sprawiedliwym wyrokiem Bożym, po wyrzuceniu krzykliwych »cisi odzie-
dziczą ziemię,« nie tę materialną, lecz ziemię żyjących, która będzie im 
przyznana przez przyszły sąd tak, jak niebo biednym, którzy dobrowol-
nie opuścili bogactwa ziemskie pragnąc niebiańskich. »Będzie sądził 
w sprawiedliwości ubogich« (Iz 11,4), aby dać im oczywiście niebo i bę-
dzie »orzekał w prawości za cichymi na ziemi« (Tamże), aby dać im 

43 D i o n y s i u s . Cato. II Distrib. 4. 
44 Glossa ordinaria in Matth. 5,4. 
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ziemię żyjących. Powinniśmy uczyć się od Św. Franciszka takiej właśnie 
cichości, jako bardzo koniecznej. On bowiem tę przedziwną cichość oka-
zywał nie tylko ludziom, ale także bezrozumnym zwierzętom. Czytamy 
w jego życiorysie, że właśnie dlatego wszystkie zwierzęta określał imie-
niem »braci,« a zwierzęta dzikie zbiegały się do niego, jak do przyja-
ciela i domownika. Można więc na jego cześć śpiewać to, co jest powie-
dziane o Mojżeszu: »Mojżesz był mężem bardzo cichym, nad wszystkich 
ludzi, którzy mieszkali na ziemi« (Lb 12,3). Niech powie zatem św. Fran-
ciszek jako drugi Mojżesz: »Uczcie się ode mnie, że jestem cichy.« 

Pokora i jej bogactwa 
Niech mówi także:»Uczcie się ode mnie, że jestem pokornego serca«, 

to jest uczcie się być prawdziwie pokornymi, a nie fałszywie jak cij 
którzy nikczemnie się poniżają, jak hipokryci, o których czytamy u Ek-
lezjastyka (19,23): »Jest taki, który się złośliwie korzy, a wnętrze jego 
pełne jest zdrady« i u Apostoła (Kol 2,12): »Niechaj was nikt nie zwodzi 
chcąc przez uniżenie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego 
nie widział próżno nadęty wymysłem ciała swego.« Nie do takiego poni-
żenia zachęca, ale do pokory serca. O niej mówi św. Bernard: 45 

»Prawdziwie pokorny chce być uważany za marnego, a nie sławiony ja-
ko pokorny.« 

Św. Franciszek odznaczał się taką właśnie pokorą, »taką ukochał 
i takiej szukał« (Mdr 8,2) od początku życia zakonnego, aż do końca} 
dla takiej opuścił świat, obnażony kazał prowadzić się przez miasto, słu-
żył trędowatym, wyjawiał podczas kazania swoje grzechy i polecał tak-
że, aby go lżono, szczególnie tej cnoty powinniśmy się uczyć od niego. 
Abyśmy jednak jej pragnęli należy rozważać »pożytek,« dla którego po-
winniśmy jej pragnąć; »sposób,« w jaki należy ją zdobywać i »postępo-
wanie« zapewniające zachowanie jej. 

Wartość pokory 
»Pożytek« zaś z tej cnoty jest różnorodny. Po pierwsze — »łagodzi 

gniew Boży,« ponieważ skłania Boga do odsunięcia kary, na którą 
ktoś zasługuje z racji przewinienia. Jest to trafnie ukazane w Trze-
ciej Księdze Królewskiej (21,29), gdzie Pan mówi do Eliasza: »Czyś 
nie widział Achaba upokorzonego przede mną? Ponieważ więc uko-
rzył się dla mnie, nie przywiodę zła za dni jego.« Przedziwna sku-
teczność pokory, skoro może powstrzymać rękę Bożą. Dlatego Prorok 
mówił w Psalmie (114,6): »Pan strzeże maluczkich. Uniżony byłem, a wy-
bawił mnie.« »Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje« 
(Jk 4,6) zachowuje ich i strzeże, albowiem »na wyniosłych z daleka« a na 
»pokornych« z bliska nie przestaje »patrzeć« i nie może nimi wzgardzić. 

Po drugie — »znajduje łaskę.« Jak ten, kto chcąc znaleźć wodę mu-
si koniecznie kopać ziemię, tak ten, kto chce znaleźć »żywą wodę« niech 
wykopie w sobie samym studnię pokory. Eklezjastyk mówi bowiem (Syr 
3,20): »Im większy jesteś, tym pokorniej się we wszystkim zachowuj, 
a znajdziesz łaskę przed Bogiem.« »Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia« 
itd (Jk 4,6). W ten sposób Święta Dziewica, »znalazła łaskę u Boga,« jak 
sama mówi: Pan »wejrzał na niskość służebnicy swojej« (Łk 1,48). Nic 
w tym dziwnego, ponieważ pokora przygotowuje miejsce miłości, skoro 
uwalnia umysł od próżności. Dlatego św. Augustyn mówi: „Im bardziej 

45 S. B e r n a r d u s . Sermo 17 in Cant., n.10. 
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jesteśmy wolni od nadętej pychy, tym bardziej napełnieni miłością".46 

A jak woda spływa na doliny, tak łaska Ducha Świętego spływa na po-
kornych; jak woda tym wyżej podchodzi, im bardziej opada, tak i mo-
dlitwa, gdy płynie z serca pokornego, bardziej zbliża się i znajduje od-
dźwięk w uszach Boga, aby otrzymać łaskę. »Modlitwa korzącego się 
przeniknie obłoki i nie będzie pocieszona, aż się przybliży« (Syr 35,21), 
ponieważ Bóg »spełni wolę tych, którzy się Go boją, prośbę ich wysłu-
cha i zbawi ich« (Ps 114,19). 

Po trzecie — »wypełnia sprawiedliwość.« »Zaniechaj teraz, albo-
wiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość« (Mt 3,15). Glossa: 
„Doskonała pokora jest doskonałą sprawiedliwością".47 Jest bowiem w do-
skonałej pokorze obfita sprawiedliwość, a w obfitej sprawiedliwości po-
kora, będąca największą cnotą zgodnie z tym, co powiedziane jest w Księ-
dze Przysłów (15,5): »W obfitej sprawiedliwości jest moc największa.« 
Pokora ta dlatego jest cnotą największą, ponieważ czyni człowieka naj-
większym wobec Boga, albo dlatego, że jest cnotą jedyną, która oddaje 
cześć i uwielbienie Bogu jako największemu. Stąd u Eklezjastyka »Bo 
wielka jest moc Boga samego, a od pokornych cześć odbiera« (Syr 3,21). 
Boga wielbią tylko pokorni, ponieważ inni chcą uwielbiać siebie samych, 
a nie Boga. Jeśli więc cała nasza sprawiedliwość i istota religii chrześci-
jańskiej polega na wielbieniu Boga, jasnym jest, że »w pokorze jest 
obfita sprawiedliwość, a w obfitej sprawiedliwości jest moc największa.« 
Kiedy Dioskur zapytał św. Augustyna4 8 o istotę doskonałości ewange-
licznej, ten odpowiedział tak, jak uczynił pewien filozof zapytany czego 
uczy się na retoryce. Ten ostatni bowiem zapytany po raz pierwszy, od-
powiedział — wymowy, po raz drugi — wymowy, po raz trzeci — wy-
mowy. Podobnie odpowiedział św. Augustyn: Jeśli zapytałbyś, co jest 
istotą ewangelicznej doskonałości — odpowiadam — pokora, po raz drugi 
— pokora, po raz trzeci — pokora. 

Pewien zaś święty ojciec49 zapytany, co stanowi doskonałość czło-
wieka, odpowiedział — pokora. A kiedy uczniowie prosili Pana, aby przy-
mnożył im sprawiedliwości w wierze, Pan odpowiedział: »gdy uczynicie 
wszystko, co wam rozkazano, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy« (Łk 17,10). 

Po czwarte — »doprowadza do chwały.« Jest to najdoskonalszy 
i ostatni owoc. O nim wspomina Job (22,29): »Kto się uniży, będzie 
w sławie, a kto spuści oczy swe, będzie zbawiony,« jak gdyby mówił: 
dzięki pokorze unika się wszelkiego zła i dzięki niej zdobywa się wszel-
kie dobro. I ma rację: będzie w sławie, ponieważ im pokorniejszy jest 
człowiek na ziemi, tym większy i wspanialszy będzie w niebie na zasadzie 
słusznego wynagrodzenia. Kto bowiem w drodze jest biedniejszy i pokor-
niejszy, tym bliższy jest Chrystusowi, który zasiada »na ostatnim miej-
scu« (Łk 14,10), a jak był bliższy Chrystusowi w czasie drogi, tak 
powinien być bliższy w ojczyźnie. Wiadomo, że Chrystus jest ponad 
wszystkimi, dlatego i sługa Chrystusa powinien być wywyższony nad 
wszystkich, ponieważ »gdzie on sam jest, tam i sługa jego będzie« 
(J 12,26). Względnie inaczej: im kto jest pokorniejszy, tym mniej ma 

45 S. A u g u s t i n u i s . VIII De Trin., c.8, n.12. 
47 Vers. 15 cum Glossa ordinaria apud Lyranum. 
48 Epist. 118 (alias 56) c.3, n.2'2. W tekście św. Augustyna jest podany nie 

Dioskur lecz Demostenes. 
49 IV De Vitis Patrum, Lib 15, de humilitate n.77 et 22. 
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próżnej chwały i dlatego na ziemi nie otrzymuje nagrody. Powinien więc 
ukazać się większy i wspanialszy w blaskach prawdziwej chwały, ponie-
waż tylko jej pragnął i ją jakby jedyną poślubił. 

Zachęta 
Dla tej poczwórnej korzyści powinniśmy całym sercem poświęcić 

się pokorze. Chociaż bowiem zewnętrzna skorupka wydaje się być bez-
użyteczną i suchą, to jednak kryje dobre ziarno. I jak rolnik powierza 
zboże ziemi, aby przykryte nią obumarło dla wydania spodziewanego 
owocu, tak i człowiek powinien radośnie pragnąć poniżenia swego. Dla-
tego św. Jakub napisał: »Niech zaś brat poniżony chlubi się w wywyż-
szeniu swoim« (Jk 1,9). 

Tyle o pożytku z cnoty pokory. 
Cztery drogi do pokory 

Następnie trzeba zastanowić się nad »sposobem,« w jaki należy zdo-
być tak wspaniałą cnotę. Warto uświadomić sobie, że do osiągnięcia je j 
prowadzą cztery drogi. 

Pierwsza — to »rozmyślanie o Bogu.« Jest to prosta droga, pro-
wadząca nas do pokory pod warunkiem dobrego rozmyślania. Należy 
rozważać fakt, że Bóg jest »tym, który tworzy« wszelkie dobro i »tym, 
który wynagradza« wszelką zasługę. Ze względu na to, że tworzy wszel-
kie dobro, powinniśmy Mu mówić: »Panie, wszystkie sprawy nasze zdzia-
łałeś dla nas« (Iz 26,12) i w ten sposób wszelkie dobro Jemu przypisy-
wać, a nie nam. To czyni nas pokornymi. Dlatego napisane jest w Pierw-
szym Liście św. Piotra (5,6): »Uniżajcie się pod potężną ręką Boga« 
i rozważajcie, że nie »siła nasza i moc rąk naszych« (Pwt 8,17) stwo-
rzyły dobra, które mamy, lecz »sam Pan nas uczynił, a nie my sami, 
siebie« (Ps 99,3). To usuwa pychę, która mówi: »Ręka nasza podniesiona, 
a nie Pan, sprawiła to wszystko« (Pwt 8,17). — Należy także rozważać 
Boga, jako »Tego, Który najsprawiedliwiej wynagradza« i do tego stop-
nia jest surowy, że nikomu nie daruje bezpodstawnie. Co więcej, że 
jeden niewłaściwy odruch serca wyrzucił z nieba na zawsze najwspa-
nialsze duchy anielskie. Dlatego: »Uniżaj bardzo ducha twego, bo karą 
dla ciała człowieka bezbożnego jest ogień i robak« (Syr 7,19). 

Druga — to »pamięć o Chrystusie.« Powinniśmy pamiętać, że Chry-
stus został poniżony aż do najbardziej haniebnego rodzaju śmierci, jako 
»ceny za nasze odkupienie« i jako »przykładu wytyczającego nam kie-
runki pracy nad sobą.« Jako »cena za nasze odkupienie,« mówi bowiem 
Izajasz (53,4): »Poczytaliśmy Go za trędowatego i od Boga ubitego i uni-
żonego.« A jeśli on sam uniżył się dla naszego zbawienia, to czyż my nie 
powinniśmy uniżać się na Jego cześć? I znowu uniżył się, by »dać przy-
kład wytyczający nam kierunek pracy nad sobą.« Jak mówi św. Jan 
(13,15): »Przykład wam dałem.« Jeśli więc on, nasz »Pan i Nauczyciel, 
a nie jest sługa nad pana swego, ani uczeń nad mistrza« (Mt 10,24)... 
Jeśli jesteśmy sługami Chrystusa, powinniśmy być poniżeni i wzgardzeni. 
Do tego wzywa Apostoł: »To bowiem w sobie czujcie, co i w Chrystusie 
Jezusie« (Flp 2,5) i później: »Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż 
do śmierci« itd (Tamże, 8). O, jak beztroski jest ów chrześcijanin, który 
widzi Pana swego uniżonego i wzgardzonego, a sam »wywyższa serce 
swoje i wdaje się w rzeczy wielkie i zbyt wzniosłe dla niego« (Ps 130,1). 

Trzecia — to »przypatrywanie się swojemu stanowi.« Człowiek wte-
dy przypatruje się sobie samemu, kiedy nie tylko zastanawia się nad 
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samym sobą, ale także nad biegami swego życia, a mianowicie »dokąd 
zdąża i skąd przychodzi. «1 wówczas dobrze widzi, że znajduje się 
w środku nędzy, jako że »uniżenie twoje wpośród ciebie« (Mi 6,14). 
Rozważaj zatem skąd przychodzisz, bowiem z masy zatracenia, i z pro-
chu, i z pyłu ziemi powstałeś, i w »grzechach urodziłeś się cały« (J 9,34), 
i w grzechach żyjesz jako wygnaniec ze szczęśliwości raju. To twoje 
rozważanie odrzuca i wyklucza ducha pychy do tego stopnia, że zaczy-
nasz wołać z trzema chłopcami: »Jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi 
z powodu grzechów naszych« (Dn 3,37). — Spójrz także na drugi biegun 
— »dokąd zdążasz.« Zdążasz bowiem do zepsucia i spopielenia. »Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz« (Rdz 3,19). »Dlaczego więc pysznisz się 
ziemio i popiele?« (Syr 10,9). Jeśli dzisiaj jesteś, jutro cię nie będzie; 
jeśli dzisiaj jesteś zdrowy i mocny, jutro osłabniesz; jeśli dzisiaj jesteś 
bogaty, być może jutro będziesz żebrał; jeśli dzisiaj jesteś mądry, to 
być może, jutro będziesz głupi. Któż więc znajdując się w takiej niesz-
częśliwej sytuacji, będzie śmiał pysznić się? Jedynie ten, kto nie zasta-
nawia się nad sobą, ale widzi tylko obecne dobro i mówi to, co powie-
dziano o pysznym w Apokalipsie (3,17): »Mówisz, jestem bogaty« jeżeli 
chodzi o dobra materialne, »i wzbogaciłem się,« jeżeli chodzi o dobra 
duchowe, »i niczego nie potrzebuję,« jeżeli chodzi o wartości doczesne. 
Zastanów się jednak nad samym sobą, a wtedy będziesz wiedział, że »je-
steś nędzny i godny pożałowania,« jeżeli chodzi o dobra materialne; 
»ubogi i ślepy,« jeżeli chodzi o dobra duchowe; »nagi,« jeżeli chodzi o do-
bra doczesne. »Nagi wyszedłeś z żywota matki i nago tam powrócisz« 
(Job 1,21), ponieważ »nic nie przyniosłeś na ten świat, nic też z sobą 
nie będziesz mógł zabrać« (1 Tm 6,7). 

Czwarta — to »szacunek wobec bliźniego.« Polega ona na tym. aby 
człowiek okazywał »zewnętrznie« szacunek bliźniemu zgodnie z tym, 
co mówi św. Piotr w swoim Pierwszym Liście Kanonicznym (5,5): »Wszy-
scy pokorę sobie wzajemnie okazujcie,« a zwłaszcza starszym. Jest także 
szacunek »wewnętrzny,« który polega na tym, że uważa się innego za 
lepszego od siebie samego, jak jest powiedziane w Drugim Liście do 
Filipian (2,3): »W pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od sie-
bie.« O tym człowiek powinien być przekonany, że każdy bliźni posiada 
jakąś łaskę, ukrytą bądź jawną, ze względu na którą powinien być uwa-
żany za lepszego. Dlatego Eliasz będąc przekonany, że tylko on jest 
prawdziwym sługą Pańskim, został, gdy mu powiedziano: »Zostawię so-
bie siedem tysięcy mężów, których kolana nie zgięły się przed Baalem« 
(3 Kri 19,18). Każdy zna własne ułomności lepiej niż cudze. 

Zachowanie pokory 
W końcu należy rozważyć »postępowanie« zapewniające zachowanie 

pokory i to w poczwórnym aspekcie. Kto chce ustawicznie strzec pokory, 
powinien przyzwyczajać się do tych praktyk, które ją zachowują. 

Po pierwsze — do »bólu serca.« »Smutek w sercu męża upokorzy 
go« (Prz 12,25). Smutek z powodu grzechów usuwa nadętość ducha, 
a ustawiczny ból nie pozwala, aby jakiekolwiek pochlebstwo, które wbija 
w pychę umysł, odezwało się w sercu. Trafnie jest to wyrażone w Księ-
dze Joba (2,13): »Żaden do niego słowa nie mówił, bo widzieli, że boleść 
była gwałtowna.« Gwałtowność bowiem bólu, który wyraża się jękiem 
serca, całą uwagę duszy kieruje na Boga i uwalnia ją od próżności, a na-
pełnia pokorą. Stąd w Psalmie (37,9): »Jestem strapiony i uniżony bar-
dzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.« 
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Po drugie — do »milczenia ust.« Ono także zachowuje pokorę. »Za-
niemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu« (Ps 38,3). Pokorę 
chroni milczenie, ale nie milczenie o złych rzeczach lecz »dobrych.« Nie 
powinno się rozgłaszać szczęścia, lecz przyznawać do zła, podobnie jak 
to robią żebrzący biedacy ukazujący swoje słabości. »Przed chorobą 
ukorz się, a w czasie niemocy pokaż nawrócenie twoje« (Syr 18,21). To 
dzieje się w prawdziwej i szczerej spowiedzi. 

Po trzecie — do »wykonania pracy.« Praca bowiem i udręka pod-
trzymuje pokorę. »Estera ciało swe postami poniżyła i wszystkie miej-
sca, na których przedtem zwykła była być wesoła, targaniem włosów 
napełniła« (Est 14,2). Człowiek powinien zawsze zachowywać w sobie 
pokorę pokuty, jak mawiał ów prawdziwie pokutujący: »Upokorzyłem 
postem duszę moją« (Ps 34,13). Dlatego, kto chce trwać w pokorze po-
winien stale umartwiać ciało przez posty, czuwania, modlitwy i biczo-
wanie. 

Po czwarte — do »wzgardy zaszczytów.« Praktykuje to przez speł-
nianie niskich posług, którymi gardzą inni. Tak czynił król Dawid: »Grać 
-będę i uniżę się jeszcze bardziej niż dotąd i będę małym w oczach moich« 
(2 Sm 6,22). 

Św. Franciszek również tak postępował, gdy kazał, aby niczym hu-
lakę wleczono go obnażonego przez miasto, a także służąc trędowatym. 
Ponieważ zaś zostawił potomnym najwspanialszy przykład pokory, dla-
tego śmiało mówi: »uczcie się ode mnie« nie tylko być »cichymi« lecz 
także »pokornymi« sercem, ponieważ ja jestem najcichszy i najpokor-
niejszy. Dlatego słusznie mówi Eklezjastyk (Syr 11; 12 nn): »Jest czło-
wiek bezsilny, ratunku potrzebujący« z powodu surowej pokuty, w »si-
łę ubogi, a obfitujący w ubóstwo« z powodu wielkiego ubóstwa i nędzy; 
»a oko Boskie wejrzało nań ku dobremu« obsypując go darami łaski, 
»i podniósł go z jego uniżenia i wywyższył głowę jego,« uwalniając go 
ze stanu obecnej biedy i doprowadzając do szczytu chwały. Do tego 
szczytu niech doprowadzi i nas za jego wstawiennictwem Jednorodzony 
Syn Boży, Pan, Jezus Chrystus. Amen. 



SZKIC KAZANIA 

• NA UROCZYSTOŚĆ PRZENIESIENIA CIAŁA ŚW. FRANCISZKA 

»Przyjacielu, wstąp wyżej« 
(Łk 14,10). 

WPROWADZENIE 

Są to słowa Pana zapraszającego do praktykowania pokory. Wcześniej bo-
wiem powiedział: »Gdy będziesz zaproszony na gody, idź, usiądź na ostatnim 
miejscu« (tamże). Sw. Franciszek »zaproszony na gody« Chrystusa usiadł na osta-
tnim miejscu, gdy przyjął najlichsze odzienie, gdy założył Zakon Braci Mniej-
szych, który nazwał tak nie z jakiegoś specjalnego powodu, ale po prostu- i jasno 
Braćmi Mniejszymi. Chrystus mógł więc powiedzieć do niego: »Przyjacielu, wstąp 
wyżej.« W nim wypełniło się to, co czytamy w Psalmie (112, 6nn): »Podnosząc 
z ziemi biednego i wywyższając z gnoju ubogiego, aby go- posadzić z książętami, 
z książętami ludu swego.« W przytoczonych na początku słowach zawarte są trzy 
rzeczywistości, a mianowicie: »łaska,« w życiu teraźniejszym, »przejście« z tego 
życia i »chwała« życia przyszłego. Najpierw powiedział: »Przyjacielu,« a następnie 
»wstąp« i wreszcie »wyżej.« 

1 

Łaska w życiu obecnym 
O pierwszej jest powiedziane: »W dusze święte się przenosi, przy-

jaciół Bożych czyni« (Mdr 7,27). Słusznie mógł Chrystus nazwać tego 
Świętego »przyjacielem,« ponieważ rzeczywiście także w tym życiu był 
jego »wiernym przyjacielem w tym, co mu powierzył« przez prawdziwą 
pokorę; »jednomyślnym w zamiarach« przez kryształową czystość serca; 
przyjacielem »zaufanym we wspólnym urzeczywistnianiu« wzniosłych 
ideałów; przyjacielem »podobnym w wyróżnieniu« przez podobieństwo 
wyciśniętego Krzyża. 

Wierny przyjaciel 
»Z wiernym przyjacielem niczego porównać nie można i nie ma 

godnej wagi złota i srebra wobec dobroci wiary jego« (Syr 6,15). Rze-
czywiście ten święty był »wiernym w tym, co mu Pan powierzył,« po-
nieważ nie dopuścił się ani oszustwa, ani niedbalstwa. Sw. Grzegorz 
napisał: „W wykonywaniu dzieł Bożych należy unikać dwóch wykro-
czeń — oszustwa i niedbalstwa. Do oszustw prowadzi wygórowana miłość 
własna, a do niedbalstwa zbyt mała miłość bliźniego".50 Ze względu na 
to, że św. Franciszek był surowy wobec siebie, a łagodny wobec bliźnich 
uniknął obydwu błędów, a przez to zachował wierność. Był również 

50 S. G r e g o r i u s . IX Morał., c.34, n.53. 
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wierny, ponieważ doskonale słuchał poleceń Pana i z Jego dóbr niczego 
sobie nie przywłaszczał. 

— Jesteś naprawdę wiernym sługą Pana, jeśli nie zatrzymujesz dla 
siebie nic z dóbr Jego, które chociaż nie twoje, przekazujesz innym. 

Jednomyślny przyjaciel 
»Kto miłuje czystość serca dla wdzięku ust swoich, będzie miał przy-

jacielem króla« (Prz 22,11). Są dwa źródła tej czystości serca: „pokuta" 
w cierpieniu dobrowolnym i „cierpliwość" w cierpieniu przymusowym. 
Stanowią one jakby podwójny czyściec, oczyszczają duszę najpierw wodą, 
następnie ogniem. »Przeszliśmy przez ogień i przez wodę, ale doprowa-
dziłeś nas do ochłody« (Ps 65,12). Jak niemożliwym jest oczyścić spla-
mioną szatę bez prania, tak i duszy nie można oczyścić, jeśli nie przej-
dzie przez czyściec pokuty i cierpliwości. Ze względu na to, że »przyja-
ciel kocha w każdym czasie,« trzeba mieć zawsze czyste serce. Bowiem, 
»kto się obmywa po dotknięciu umarłego i znowu dotyka się go. cóż 
pomaga obmywanie jego?« (Syr 34,30). 

Zaufany przyjaciel 
»Przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weselem się weseli 

dla głosu oblubieńca« (J 3,29). Św. Franciszek, »przyjaciel Oblubieńca« 
— Chrystusa »słuchał jego głosu,« ponieważ był zaufany we wspólnym 
urzeczywistnieniu wzniosłych ideałów. Dlatego można o nim powiedzieć: 
»Pan mówił do Mojżesza twarzą w twarz, jak zwykł mówić człowiek do 
przyjaciela swego« (Wj 33,11). Mojżesz — wyjęty z wody — Franciszek 
zaś — ocalony z nurtu światowego życia — został posłany przez Pana, 
aby laską Krzyża wyprowadził lud z Egiptu na ustronie Zakonu Braci 
Mniejszych. 

Podobny przyjaciel 
»Aleksander posłał Jonacie purpurę i złotą koronę, aby w naszych 

rzeczach trzymał z nami i rozjaśniał ciemności« (1 Mch 10,18 nn). Po-
dobnie Franciszkowi Chrystus »posłał purpurę« — znaki swej męki, 
gdyż wycisnął na nim swoje stygmaty. Dlatego słusznie odnoszą się do 
niego słowa Apostoła: »Znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele« 
(Ga 6,17). — Tak więc ten przyjaciel Chrystusa był „wierny" w tym, 
co mu zostało powierzone, »jednomyślny« w zamiarach, »zaufany« we 
wspólnym urzeczywistnieniu wzniosłych ideałów i »podobny« w wyróż-
nieniu. 

2 

Przejście z tego życia 
Takiemu więc mówi: »Wstąp:« »przeze« mnie, »za« mną, »do« mnie, 

»ze względu« na mnie; »przeze« mnie, pobożnie wołaj w modlitwie; »za« 
mną naśladując mnie wytrwale w swoim postępowaniu; »do« mnie przez 
kontemplację czystego wpatrywania się; »ze względu« na mnie, abyś 
w końcu osiągnął cel, którym jest chwała szczęścia wiecznego. Pierwsze 
jest przedstawione w Księdze Rodzaju (28,12), gdzie jest mowa o tym, 
że »Jakub ujrzał we śnie drabinę, której wierzch sięgał nieba« i »Anio-
łów wstępujących i zstępujących.« Chrystus jest »drabiną« przez swoje 
człowieczeństwo »stojącą na ziemi,« a przez Bóstwo »sięgającą niebios.« 
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Po tej drabinie wznosił się św. Franciszek. »Któraż to jest, co wstępuje 
przez puszczę« pokuty, jak »słup dymu z wonności mirry« przez skruchę 
i »kadzidła« przez pobożność oraz »wszelkiego proszku aptekarskiego« 
przez nagromadzenie cnót (Pnp 3,6). — Drugie jest przedstawione 
w Księdze Królewskiej (1 Sm 14,13): »Wstępował Jonata pnąc się na 
rękach i nogach, a giermek jego za nim.« »Jonata« symbolizuje Chry-
stusa przybitego za »ręce i nogi« do krzyża; jego »giermek« to św. Fran-
ciszek, który niósł Jego broń, a mianowicie stygmaty ran. — Trzecie jest 
przedstawione w Księdze Powtórzonego Prawa (32,49), gdzie czytamy, 
że Pan powiedział do Mojżesza: »Wstąp na tę górę i oglądaj całą ziemię, 
którą ja dam« ludowi izraelskiemu. Górą jest Chrystus, o którym mówi 
Daniel (2,34): »Oderwał się bez rąk kamień z góry« i skruszył odszcze-
pieńców, »sam stał się górą wielką.« — Czwarte jest opisane w Pieśni 
nad Pieśniami (7,8): »Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej.« »Palma« 
jest drzewem, której pień na dole jest cienki, a na górze gruby. Podobnie 
i Chrystus w naturze ludzkiej był »mało co mniejszy od Aniołów« (Ps 
8,6), a w naturze boskiej — Stwórcą oraz Panem Aniołów i wszystkiego. 
Owoc tej palmy to wizja uszczęśliwiająca w niebie i szczęście. Sw. Augu-
styn mówi: „Wizja uszczęśliwiająca w niebie jest najwspanialszą nagro-
dą".51 »To zaś jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga 
prawdziwego i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa« (J 17,3). 

51 S. A u g u s t i n us . Ezpositio in Ps. 90, 13. 



SPIS TREŚCI 

Mowa pierwsza — Stworzył Bóg człowieka . 363 

Mowa druga — Oto sługa mój 370 

Rozważanie wieczorne 379 

Mowa trzecia — Wezmę ciebie 384 

Mowa czwarta — Wówczas ukaże się 389 

Mowa piąta — Uczcie się ode mnie . . . 3$8 

Szkic kazania na uroczystość przeniesienia ciała św. Franciszka . . . 411 


