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ZASADNICZA IDEA 

PROLOG 
Zanim przystąpimy do omawiania samego tekstu Prologu Reguły 

św. Benedykta, warto sobie uświadomić, że jego tekst jest oparty na 
starożytnej (prawdopodobnie pochodzącej z II wieku) nauce mista-
gogicznej, czyli nauce wygłaszanej dla nowo ochrzczonych wprowa-
dzającej ich w tajemnice życia chrześcijańskiego. Już z tego faktu 
widać, że w życiu monastycznym nie chodzi o nic innego, tylko o 
bardzo konkretnie przeżywane życie chrześcijańskie. Jednocześnie 
uświadamiamy sobie, jak daleko odeszliśmy od chrześcijańskich ta-
jemnic przeżywanych na co dzień.  

1 Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia 
łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, 2 abyś przez trud po-
słuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłu-
szeństwa. 

„Słuchaj”, pierwsze słowo Reguły niesie w sobie ogromną treść. 
Przede wszystkim mówi ono o postawie, której istotą jest wsłuchanie 
się w mądrość pochodzącą od mistrza. Człowiek, stworzony przez 
Boga Jego słowem, jest w istocie odpowiedzią i dlatego może się 
prawdziwie realizować jedynie jako odpowiedź na Boże wezwanie. 
Słowa Pana Jezusa: beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5), od-
noszą się w pierwszym rzędzie do Bożej inicjatywy, Bożej łaski, któ-
ra nas zawsze uprzedza. Cokolwiek byśmy wymyślili, choćby wy-
dawało się nam najszlachetniejsze, najdoskonalsze, i starali się po-
tem to zrobić na własną rękę, bez Bożej inicjatywy, bez Bożego we-
zwania staje się bezowocne, puste i pozbawione życia. Dlatego 
pierwsze, najistotniejsze jest dla nas usłyszenie Bożego słowa do nas 
skierowanego. Wtedy dopiero staje się w ogóle możliwe, byśmy zro-
bili coś, co będzie nas budowało, zakorzeniało w prawdzie i życiu. 

Wezwanie św. Benedykta do słuchania należy odczytać w kontek-
ście tego, co nam o słuchaniu mistrza mówi Ewangelia. Czytamy w 
niej:  
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Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nau-
czyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (...) Nie chciejcie również, żeby was na-
zywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus (Mt 23,8.10). 

Słuchanie odnosi się do jedynego Mistrza, którym jest Chrystus. 
Jednak dzisiaj, kiedy nie chodzi On między nami tak, jak to miało 
miejsce 2000 lat temu, samo słuchanie staje się sztuką, bo wymaga 
dobrego rozeznania. Słowo Chrystusa trafia do nas w rozmaity spo-
sób. Zwykle przez pośredników ludzkich. W drugim rozdziale Regu-
ły czytamy, że „wiara widzi w nim (tj. opacie) w klasztorze zastępcę 
Chrystusa” (RB 2,2). Chrystus przemawia do nas jednak i przez inne 
osoby, czasem nawet przez najmniejszego i ostatniego z braci oraz 
przez gości. Postawa słuchania zawiera w sobie czujność, swoiste 
wyczulenie na głos Mistrza. Pod koniec Reguły św. Benedykt powie 
o ogromnej wartości posłuszeństwa, które należy okazywać nie tylko 
opatowi, ale i sobie nawzajem (por. RB 71,1), starając się wsłuchać 
w słowa drugiego człowieka z pragnieniem spełniania nieswojej woli 
(zob. RB 5,12). Przy czym nie chodzi o mechaniczne spełnianie czy-
ichś zachcianek, ale – przez słuchanie drugiego – o odkrywanie woli 
jedynego Mistrza.  

Nowy Testament odsłania przed nami bardzo głęboką myśl zwią-
zaną z nowym narodzeniem przez słowo. Sam Pan Jezus, który jest 
Odwiecznym Słowem Ojca, mówi swoim uczniom o tym, że ich 
oczyścił przez słowo, które do nich wypowiedział: Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was (J 15,3). Na innym 
miejscu objawił nową zasadę więzi rodzinnych: Moją matką i moimi 
braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). 
Pan Jezus wyraźnie mówi o potrzebie nie tylko słuchania słowa, ale i 
jego wypełniania. Mówi: Każdego, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który 
dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwa-
ły się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wiel-
ki (Mt 7,26n). Bez posłuszeństwa słowu człowiek niczego nie osiąga. 
Samo słowo posłuszeństwo wskazuje na czynne słuchanie: usłysze-
nie i podjęcie słowa.  
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Warto jeszcze przytoczyć słowa apostołów odnoszących się do 
stwórczej mocy słowa. Święty Paweł pisze, że wiara rodzi się z tego, 
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). 
Dla św. Pawła słuchanie słowa oznacza słuchanie słowa samego 
Chrystusa! Wtedy to słowo staje się źródłem wiary, a co za tym 
idzie, źródłem nowego życia. Święty Jakub z kolei mówi wprost o 
„zrodzeniu przez słowo prawdy”, wyprowadzając z tego konkretne, 
praktyczne wskazania odnoszące się do życia: 

Ze swej woli [Bóg] zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pier-
wocinami Jego stworzeń. Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek wi-
nien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 
Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto 
wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodno-
ści zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowa-
dzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi sa-
mych siebie (Jk 1,18–22). 

Wszystko to odnosi się do słowa pochodzącego od Boga. Ale 
przecież na świecie dociera do nas wiele słów. Dzisiaj wręcz mamy 
zalew słów, potok ludzkiej gadaniny. Rozmaite słowa wciskają się 
do nas, wręcz narzucają się, wywierając presję, byśmy za nimi po-
szli. Wobec tego potoku słów św. Benedykt zaleca, byśmy „nakłonili 
[ku słowom mistrza] ucho swego serca”. Można w tym wskazaniu 
dostrzec myśl św. Augustyna1, mówiącego o wewnętrznym nauczy-
cielu, który nam pozwala odróżnić to, co jest prawdą, od tego, co jest 
fałszem. Zewnętrznemu słuchaniu słowa musi towarzyszyć „nakła-
nianie ucha serca”, w którym mieszka ów nauczyciel. Dzisiaj być 
może powiedzielibyśmy raczej o sumieniu, ale niezależnie od tego, 
jak to określimy, zawsze chodzi o tajemnicę obecnego w nas Bożego 
słowa prawdy. Zrodzenie przez słowo prawdy przypomina proces 
poczęcia nowego człowieka; słowo przychodzące do nas z zewnątrz 
spotyka się z tym, które istnieje w nas. Kiedy wzajemnie się przenik-
ną i ożywią, poczyna się wiara, a z niej nowe życie. 

1 Św. Augustyn, O nauczycielu,... 
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Samo jednak rodzenie się jest procesem, nie jednorazowym ak-
tem. Gdyby stanowiło jednorazowe wydarzenie, to nie potrzeba by 
było klasztoru jako szkoły służby Pańskiej, o czym mówi na końcu 
Prologu św. Benedykt. W ten sposób „słuchanie” powinno być stałą 
postawą mnicha od początku, aż do śmierci. Mnich zawsze pozostaje 
uczniem Mistrza, którego słów słucha. 

Słuchanie konkretyzuje się w postawie posłuszeństwa względem 
opata i jego przedstawicieli. W ten sposób tworzy się „skuteczna” 
praktyka, która ma prowadzić do celu: „powrotu do Tego, od którego 
odeszliśmy przez gnuśność nieposłuszeństwa” (por. Prol 2). Właśnie 
podjęcie konkretnej praktyki życiowej, aby osiągnąć cel, tworzy fun-
dament myśli monastycznej. Jest to prosta i bezpośrednia konse-
kwencja przyjętej wiary chrześcijańskiej, wiary w Słowo, które stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). Wcześniej przytoczone 
cytaty wyraźnie wskazują na konieczność wypełniania słowa, jakie 
nam przyniósł w Ewangelii Pan Jezus. Monastycyzm powstał jako 
reakcja na odchodzenie chrześcijan od praktyki życia ewangeliczne-
go, zmierzająca do tego, aby na serio podjąć naukę Chrystusa. Dzi-
siaj sytuacja w wielu wymiarach przypomina ten kryzys odchodzenia 
od prawdy Ewangelii. Dlatego duch monastycznego życia pozostaje 
stale aktualnym wezwaniem dla wierzących. 

Jak praktycznie realizować postawę słuchania w życiu religinym? 
Przede wszystkim, jak zauważyliśmy, odnosi się ono do słowa Boże-
go. Zatem lectio divina – czytanie Pisma Świętego i Ojców Kościoła, 
które później omówimy nieco szerzej, powinna pozostawać stałą 
praktyką. Istotne jest przy tym przeświadczenie, że słuchane słowo 
odnosi się do mnie, a nie do innych, że nie ma być receptą na bo-
lączki innych czy problemy jakichś grup, narodów, czy świata całe-
go. Marek Eremita pięknie sformułował ową zasadę: „Człowiek du-
chowy wszystko, co odnajduje w Pismach świętych, odnosi do sie-
bie, a nie do innych”. Kiedy odkrywam, że słowo Boże jest skiero-
wane do mnie i przyjmuję je jako słowo do mnie skierowane, rozpo-
czyna się dopiero prawdziwe słuchanie, rozpoczyna się prawdziwie 
zrodzenie przez słowo.  
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Dalej, kiedy słuchamy czegokolwiek i kogokolwiek, powinniśmy 
zawsze mieć w sobie czujność skierowaną na owego wewnętrznego 
nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus. On przemawia do nas na 
różne sposoby, także przez ludzi przypadkowych, a nawet niewierzą-
cych. Trzeba wyzbywać się schematów myślenia, utartych opinii, 
wiedzieć, że w każdym człowieku istnieje dobro i zło, i dlatego zaw-
sze trzeba starać się odróżniać dobro od zła niezależnie od tego, kto 
za tym stoi. Utarte schematy i opinie przyjmowane z zewnątrz są ła-
twe w użyciu, bo nie wymagają od nas wysiłku, ale tym samym po-
zbawiamy się owej postawy słuchania Mistrza. 

Bardzo wskazane, a w pewnych okresach życia wręcz konieczne, 
jest znalezienie sobie ojca duchowego, któremu trzeba być posłusz-
nym w zakresie duchowego prowadzenia. Trzeba pamiętać, że taki 
kierownik duchowy jest nam dany przez Chrystusa na pewien czas, 
nie musi być dozgonnym ojcem duchowym. Tak się paradoksalnie 
składa, inaczej niż w przypadku Pana Jezusa, że to uczeń wybiera 
mistrza, a nie mistrz ucznia, syn ojca, a nie ojciec syna. O wyborze 
powinien rozstrzygać ów wewnętrzny nauczyciel. Istotne jest jednak 
to, by rady ojca „przyjmować chętnie i wypełniać skutecznie”, bo 
tylko wówczas można autentycznie czegoś doświadczyć i postąpić 
naprzód.  

3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz 
się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwe-
go Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa (Prol 3). 

To zdanie bardzo precyzyjnie określa adresata całego prologu i 
reguły. Jest nim każdy, kto „wyrzeka się własnych chęci”, swoich 
upodobań, a pragnie służyć Chrystusowi jako swojemu Panu, podej-
muje „potężną i świętą zbroję posłuszeństwa”, czyli decyduje się na 
postawę słuchania. Warto zwrócić uwagę na to, że św. Benedykt kie-
ruje te słowa do „kogokolwiek”, nie mówi tutaj o mnichach, ani nie 
podaje innych kryteriów wyróżnienia. Jeżeli rzeczywiście swym ży-
ciem pragniemy służyć Panu, to dalsze słowa stają się apelem skie-
rowanym do nas. Kluczem jest zdecydowanie, czy prawdziwie 
chcemy podjąć praktykę słuchania, prawdziwie chcemy szukać sło-
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wa jedynego Mistrza, który do nas przemawia na różne sposoby, 
przede wszystkim jednak przez Słowo Boże i żywą tradycję Kościoła 
obecną w liturgii, nauczaniu i odczytywaniu znaków czasu oraz kon-
kretnych ludzi, nosicieli charyzmatu Ducha Świętego.  

Słuchanie koncentruje nas na Bogu. On staje się dla nas punktem 
odniesienia. W Regule, jak zresztą w całym chrześcijaństwie, otrzy-
muje to konkretny wymiar: nasze spotkanie z Bogiem odbywa się za 
pośrednictwem Chrystusa, który jest Emanuelem – Bogiem z nami.  

4 Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw 
gorąco, aby On sam to do końca doprowadził. 

Jedynie Bóg jest dobry (por. Mk 10,18). Każdy z nas zna tę ewan-
geliczną prawdę, ale dopiero wypływająca z niej konsekwentna prak-
tyka może uczynić ją dla nas żywą i owocną. Jeżeli jedynie Bóg jest 
dobry i On jest źródłem wszelkiego dobra, to wszelkie nasze działa-
nie należy do Niego odnosić. Jest to proste i logiczne. Autentyczna 
wiara polega na wyciągnięciu z takich prawd konkretnych, praktycz-
nych wniosków. To właśnie robi św. Benedykt: jeżeli prawdziwie 
szukasz dobra, to módl się do Boga, aby On sam to doprowadził do 
pełni. Od samego początku podlegamy pokusie robienia dobra na 
swoją rękę, według swoich własnych wyobrażeń. Grzech rodzący się 
z tej pokusy ma dwa wymiary: indywidualny i społeczny. W raju 
szatan zasugerował Ewie, że sama musi zatroszczyć się o dobro, któ-
rego Bóg jej nie chce dać i ona to robi, łamiąc Boży zakaz. Historia 
budowy wieży Babel to z kolei próba budowania własnymi siłami 
doskonałej społeczności ludzkiej, jedności i braterstwa. Z XX wieku 
pamiętamy wielkie przedsięwzięcia społeczne budowania „społe-
czeństwa szczęśliwości”, które pozostawiły po sobie morze ludzkich 
tragedii i zranień, z których bardzo trudno się wyleczyć.  

Podejmując jakieś dobro, trzeba je od początku do końca oddać 
Bogu. To wielka sztuka duchowa, ale dzięki temu przyznajemy Bogu 
miejsce w naszym sercu. Każde działanie nawet najbardziej ze-
wnętrzne ma swoje zakorzenienie w naszym sercu i przez to posiada 
skutki wewnętrzne. Powierzając Bogu swoje działanie, sami siebie 
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Jemu oddajemy. I to jest najważniejsze. „Gorąca modlitwa” jest tego 
wyrazem i świadectwem. I chociaż przeminą nasze dzieła, to prze-
cież to, co się dokonało w sercu, pozostanie dla nas zawsze aktualne. 
W ten sposób konkretnie realizuje się nasze zakorzenienie w Bogu, 
którego najgłębszym wyrazem jest „synostwo Boże”.  

5 Wówczas, skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, nie będzie 
musiał kiedyś się smucić naszymi złymi postępkami. 6 Posługując się dobrem, 
jakie w nas złożył, powinniśmy zatem zawsze być Mu posłuszni, bo 
w przeciwnym razie mógłby nas nie tylko wydziedziczyć, jak rozgniewany Oj-
ciec swoich synów, 7 lecz także jak groźny Pan, obrażony naszą nikczemnością, 
wydać na wieczną karę sługi niegodne, gdyż nie chcieliśmy iść za Nim do 
chwały (Prol 5n). 

Nasze synostwo wynika z chrztu, zanurzenia w Jezusie Chrystu-
sie, Synu Bożym. W starożytności chrzest przyjmowali zasadniczo 
dorośli, ludzie, którzy prawdziwie chcieli stać się uczniami Chrystu-
sa i dziećmi Boga. W naszym przypadku jest to trudniejsze, bo w 
większości przyjmowaliśmy chrzest jako niemowlęta, nie będąc cał-
kowicie świadomi tego, co się dzieje. Nie było w nas świadomego 
wyboru. Dlatego jako dorośli musimy samodzielnie dochodzić do te-
go, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Temu zwykle powinna służyć kate-
cheza i zwykłe nauczanie w kościele.  

Na czym polega owo synostwo Boże? W Nowym Testamencie 
znajdujemy kilka wypowiedzi mówiących o synostwie Bożym. Sam 
Pan Jezus mówi o nim w kontekście miłości nieprzyjaciół:  

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, ni-
czego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie 
synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,35n). 

Synostwo polega tutaj na podobieństwie do Ojca, który jest dobry. 
Ojciec stanowi punkt odniesienia w naszym działaniu, od Niego się 
wszystkiego uczymy. W innym miejscu, pisząc o nowym pokrewień-
stwie, Pan Jezus mówi, że Jego braćmi są ci, którzy pełnią wolę Jego 
Ojca (zob. Mt 12,50). Święty Paweł z kolei, streszczając dłuższy 
wywód, pisze: wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami 
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Bożymi (Rz 8,14). A w innym miejscu pisze, że ten sam Duch po-
zwala nam wołać do Boga: Abba Ojcze (zob. Ga 4,6). W dziecięc-
twie Bożym istotne jest zakorzenienie w Bogu przez modlitwę i po-
słuszeństwo Jego woli. Przy czym to wypływa z prowadzenia przez 
Ducha Świętego. Inaczej mogło by się sprowadzić do jakiegoś rygo-
ryzmu moralnego.  

Zobaczmy, że relacja Ojciec – syn jest wzajemna. Bóg „zalicza 
nas do grona synów” i składa w nas dobro, którym powinniśmy się 
posługiwać w naszym wzrastaniu. W dalszym tekście widać, jak ob-
licze Ojca staje się tym bardziej surowe, im bardziej człowiek oddala 
się od Niego. Kiedy źle postępujemy, „smuci się naszym złymi po-
stępkami”. Gdy jednak przestajemy Mu być posłuszni, buntujemy 
się, On może nas „wydziedziczyć jak rozgniewany Ojciec swoich 
synów”, a nawet „jak groźny Pan, obrażony naszą nikczemnością, 
wydać na wieczną karę sługi niegodne”. Relacja Ojciec – syn zmie-
nia się w relację Pan – niewolnik. Następuje utrata tej więzi, w którą 
wprowadza nas Chrystus przez chrzest. Przypomina się w tym mo-
mencie przypowieść Pana Jezusa o minach, gdzie trzeci sługa zostaje 
potraktowany według tego, jak sam ocenia swego pana (zob. Łk 
19,20–26; por. Mt 25,24–30).  

Istotna jest jeszcze perspektywa eschatologiczna, w jakiej św. Be-
nedykt widzi całość. Omawiany tekst może nas nieco przerażać, 
zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszyscy starają się akcentować miłosierne 
oblicze Boga. Groźba kary wiecznej nie ma na celu przerażenia, ale 
chodzi w niej o pobudzenie nas do autentycznego wejścia w żywą 
więź z Bogiem. Dzisiaj, wydaje się, największy kryzys chrześcijan 
polega na tym, że istnieje rozbieżność pomiędzy deklarowaną wiarą 
a praktyką życia. Istnieje jakiś brak powagi w naszym traktowaniu 
Boga. Świętemu Benedyktowi chodzi o poważne, bardzo konkretne 
przyjęcie słów Ewangelii i życie nimi na co dzień. 

8 Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami: Teraz 
nadeszła dla nas godzina powstania ze snu (Rz 13,11). 9 Otwórzmy nasze oczy 
na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie 
napomina wołając: 10 Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc 
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waszych (Ps 96,8). 11 I znowu: Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do 
Kościołów (Ap 2,7). 12 A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę 
was bojaźni Pańskiej. 13 Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności 
śmierci was nie ogarnęły (Ps 34[33],12; J 12,35) (Prol 8-13). 

Kolejny wiersz Prologu ukazuje właśnie sens ostrzeżenia, jakie 
padło: chodzi o zdecydowanie się wreszcie na „powstanie ze snu”, na 
podjęcie słów Pisma Świętego. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że 
żyjąc naturalnie, nawet jeżeli staramy się czynić dobro i jakoś 
uczestniczyć w życiu religijnym, w istocie „śpimy”, żyjemy w ja-
kimś letargu. Ujawnia się to najlepiej w chwilach kryzysu sensu ży-
cia, który najczęściej występuje w sytuacji utraty czegoś, doświad-
czenia negatywnego potraktowania lub nieszczęścia. Załamuje się 
wówczas naturalny sens funkcjonowania w zwykłych układach, w 
jakich żyjemy: bycie mężem lub żoną, rodzicem, pracownikiem, 
osobą zakonną lub kapłanem itd. Naturalny sens nie wystarczy wów-
czas do podjęcia trudnego doświadczenia, potrzeba czegoś o wiele 
głębszego. Odsłania się, że w zwykłym funkcjonowaniu w społecz-
ności w istocie jesteśmy bardzo samotni. Inni, choćby byli najbliżej 
nas, są na zewnątrz i nie są w stanie nam pomóc w głębokim kryzy-
sie. Okazuje się, że dotychczasowe życie nie dotykało tego, co naji-
stotniejsze w nas. Dlatego ukazuje się jako sen, swoisty letarg. Jed-
nocześnie pojawia się potrzeba „powstania ze snu”, wyjścia z do-
tychczasowej samotności. Prawdziwe życie ukazuje się jako współ-
istnienie, życie „z” i „dla”. Czasem słyszymy od ludzi osamotnio-
nych tragiczne stwierdzenie: „Nie mam dla kogo żyć, dlatego też nie 
mam po co żyć”. Niesie ono w sobie głęboką prawdę. Życie uzyskuje 
sens, gdy staje się żywym dialogiem z „kimś”, gdy otrzymujemy i 
nawzajem dajemy. Ostatecznie okazuje się, że tym „kimś” musi być 
Bóg, bo każde ludzkie „ty” nie jest w stanie zaspokoić naszego pra-
gnienia zjednoczenia. 

Prawdziwie możemy się obudzić jedynie wówczas, gdy ktoś nas 
zawoła, gdy usłyszymy czyjeś wezwanie. Jeżeli staramy się to robić 
sami z siebie, ponieważ tak sobie postanowiliśmy na podstawie ja-
kiejś idei, nie uda się to w pełni, bo pozostaniemy nadal w owej sa-
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motności wewnętrznej. Nasze życie ze swojej natury jest odpowie-
dzią, jest spotkaniem. Ta prawda wynika z samego stworzenia na ob-
raz Boga i to jako mężczyznę i kobietę. Jesteśmy żywym, osobowym 
odblaskiem Boga, czyli odpowiedzią. Jakim obrazem będziemy, za-
leży od naszej odpowiedzi. Dlatego pierwszą sprawą w życiu du-
chowym jest usłyszenie wezwania: „Otwórzmy nasze oczy na prze-
bóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie 
napomina, wołając”. Przeciwieństwem otwarcia oczu i uszu jest „za-
twardziałość serca”. W tym miejscu trzeba dodać, że w Biblii serce 
nie jest ośrodkiem uczuć, jak mamy skłonność je traktować obecnie, 
ale centrum egzystencjalnym człowieka, centrum przytomności i 
myśli. Dlatego Syracydes, pisząc o stworzeniu człowieka, mówi 
między innymi: Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne 
do myślenia (Syr 17,6). Człowiek przez grzech pierworodny zaprze-
paścił ten dar i dlatego prorok Jeremiasz, zapowiadając odnowienie 
Izraela, mówi w imieniu Boga: Dam im serce zdolne do poznania 
Mnie, że Ja jestem Pan. Oni będą moim narodem, Ja zaś będę ich 
Bogiem, ponieważ całym sercem powrócą do Mnie (Jr 24,7). Cała 
tradycja monastyczna skierowana jest na metanoję, przemianę serca 
tak rozumianego, to znaczy na przemianę widzenia i myślenia, które 
wyrastają ze słuchania słowa Bożego i rozpoznawania Jego dzieł. 
Mnich jest człowiekiem, który zrozumiał, że Bóg nieustannie wzy-
wa, że z Jego strony stale rozbrzmiewa: Pójdźcie, synowie, słuchaj-
cie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie 
światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły (Ps 
34[33],12; J 12,35). 

Dlatego tak ważna jest postawa słuchania, o której mówiliśmy na 
początku. Każdy autentyczny postęp duchowy dokonuje się jako od-
powiedź na Boże wezwanie. O to także chodzi w omawianym tek-
ście: „Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas 
słowami”. Już usłyszeliśmy, słowo Boże do nas dotarło, zatem po-
dejmijmy je!  

14 Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współ-
pracownika i raz jeszcze powtarza: 15 Któż jest człowiekiem, co miłuje życie 
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i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). 16 Jeśli słysząc to, odpowiesz: 
“Ja”, rzecze ci Bóg: 17 Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powścią-
gnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń 
dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14–15). 18 Gdy tak będziecie postę-
pować, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wa-
sze. I zanim Mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9). 19 Cóż dla nas 
milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? 20 Oto w swej ła-
skawości Pan sam ukazuje nam drogę życia (Prol 14–19). 

Słowo musi być usłyszane indywidualnie. Nie wystarczy ogólny 
sens, ogólne znaczenie tekstu. Stąd lectio divina nie jest po prostu 
egzegezą tekstu, odczytywaniem jego znaczenia obiektywnego, ale 
osobistym, egzystencjalnym słuchaniem słów Boga do mnie skiero-
wanych. „Liczny tłum” reprezentuje tutaj ogólność. Natomiast Bóg 
szuka sobie konkretnego współpracownika i do niego apeluje. Sam 
omawiany fragment, podobnie zresztą jak poprzedni, wyrasta z oso-
bistej praktyki lectio divina. Dialog, jaki się rozgrywa, skompono-
wany jest z tekstów Pisma Świętego, w tym przypadku są to frag-
menty Psalmu 34 i Izajasza, tekstów, które są odczytane bardzo oso-
biście, jako skierowane do mnie. Lectio divina wprowadza nas w dia-
log z Bogiem. 

Ważny jest także zasadniczy motyw odpowiedzi: „miłość życia i 
pragnienie szczęścia”. Motyw ma wyraźnie charakter egzystencjalny. 
Chodzi o życie i jego pełnię, nie zaś jedynie o polepszenie czegoś, 
wydoskonalenie samego siebie. Słowo Boże trzeba usłyszeć na po-
ziomie egzystencjalnym, tam, gdzie znajduje się moje centrum, moje 
„Ja”. Odpowiedź wyrastająca z owej głębi, odpowiedź swoim „Ja”, 
odpowiedź wyrastająca z pragnienia życia staje się dopiero prawdzi-
wą odpowiedzią. W niej jednocześnie rodzi się owo „Ja”, które może 
stać się partnerem dalszego dialogu z Bogiem. Ono dopiero jest w 
stanie zrozumieć sens Bożych poleceń. Stają się one mądrością ży-
cia, a nie literą prawa moralnego, które należy wypełniać, bo tak 
trzeba, taki jest wymóg zewnętrznej instancji. Przykazania Boże 
przyjęte jako wskazania odnoszące się do praktyki życia, otwierają 
dalsze wymiary spotkania, wymiary, jakich byśmy się nawet nie 
spodziewali: „Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone 
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będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim Mnie we-
zwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9)”. Okazuje się, że Bóg od 
dawna oczekuje naszego wezwania i pragnie na nie odpowiedzieć, 
pragnie nam służyć. Jednak nie chodzi o zaspakajanie dowolnych 
kaprysów egocentrycznego „ja”, ale o pełną odpowiedź na pragnie-
nie prawdziwego „ja”, które On stworzył w nas. Przypomina się w 
tym miejscu fragment z proroka Ozeasza:  

Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. 
Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i będzie Mi 
tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I sta-
nie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie 
powie: Mój Baal. Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich 
imion. W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem 
powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej 
kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie. I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, po-
ślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 
sobie przez wierność, a poznasz Pana. W owym dniu - wyrocznia Pana, odpo-
wiem na pragnienia niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi; ziemia zaś 
odpowie pragnieniu zboża, wina i oliwy; a one odpowiedzą pragnieniu Jizreel 
(Oz 2,16-24). 

Dialog z Bogiem staje się w ten sposób dialogiem posłuszeństwa, 
wzajemnością słuchania pragnień i ich wypełniania. W Ewangelii 
Pan Jezus zapowiada go: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O 
cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic 
nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza 
była pełna (J 16,23n). Warunkiem jest wejście w prawdziwy dialog z 
Bogiem żywym.  

21 Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy 
ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, 
który nas wezwał do swego Królestwa. 22 Jeśli zaś pragniemy zamieszkać 
w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną 
tam się nie dochodzi (Prol 21-22). 

Wyżej został określony cel, perspektywa spotkania z Bogiem aż 
po intymny dialog posłuszeństwa w miłości. Taką drogę otwiera 
przed nami Bóg. Jak nią iść? W tym momencie potrzebna jest nam 
reguła, czyli drogowskaz, jasno określone zasady życia. Taką regułą 
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jest Ewangelia. Ona jest jedyną regułą życia prowadzącą do Boga, 
innej nie ma. Wszystkie inne są jedynie lepszą lub gorszą próbą 
wprowadzenia Ewangelii w życie. Tak jest także w odniesieniu do 
Reguły św. Benedykta. Stara się ona odczytać Ewangelię w życiu 
mnichów.  

Istotne jest zrozumienie zasadniczej sytuacji: jesteśmy w drodze. 
Przede wszystkim oznacza to, że nie jesteśmy jeszcze „u siebie”, nie 
jesteśmy jeszcze w domu, jeszcze do niego nie doszliśmy. To, jak i 
czym żyjemy, jest jedynie etapem na drodze. Świadomość marszu 
zupełnie inaczej ustawia nas do życia. Nie spodziewamy się tutaj 
żadnej ostatecznej realizacji siebie. Cel naszego życia jest większy 
niż jesteśmy w stanie sobie z tego zdać sprawę. On nas całkowicie 
przerasta. Musimy pamiętać o niezmiernie ważnej nauce Pana Jezu-
sa:  

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powo-
du, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swo-
ją duszę? (Mt 16,25n).  

Nasze życie na ziemi jest drogą do „domu Ojca”. Święty Bene-
dykt mówi, że trzeba nią iść „przepasawszy biodra wiarą 
i pełnieniem dobrych uczynków”. Co to znaczy? Przepasane biodra 
są znakiem gotowości, znakiem zasadniczej postawy. Ta zasadnicza 
postawa to właściwy duch, właściwe nastawienie: „wiara i pełnienie 
dobrych uczynków”. To jest to, co jest potrzebne z naszej strony: 
właściwa dyspozycja. Jeżeli się dobrze zastanowimy, to zarówno 
„wiara”, jak tym bardziej „dobre uczynki” wymagają jakiegoś okre-
ślenia. Mówi się, że wszyscy pragną dobra, bo taka jest natura samej 
woli. Nie może ona chcieć zła. Natomiast problem polega na tym, 
jak to dobro rozumiemy, czy rzeczywiście jest ono dobrem prawdzi-
wym. Podobnie z wiarą, może ona być wiarą nieprawdziwą, zafał-
szowaną, fanatyczną, źle ukierunkowaną. Tak było w przypadku św. 
Pawła, który z gorliwości o wiarę prześladował chrześcijan. Rozpo-
znał swój błąd dopiero przy spotkaniu z Chrystusem. W swojej su-
biektywności był przekonany, że czyni dobrze. Tak może być także i 
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w naszym przypadku, nawet wówczas, gdy w swoim postępowaniu 
odwołujemy się do Osoby Jezusa Chrystusa. Aby zatem prawdziwie 
iść drogą „wiary i dobrych uczynków”, trzeba tego pragnąć i jedno-
cześnie być otwartym na Boże wskazania, pozwolić się Bogu prowa-
dzić, o czym św. Benedykt powie obszernie w dalszej części Reguły, 
w szczególności mówiąc o posłuszeństwie. W tym fragmencie pod-
kreśla jedynie konieczność naszej gotowości, naszego zdecydowania 
się na pójście drogą sumienia. Ono bowiem w nas mówi o tym, co 
dobre i co złe. Do Boga nie można dojść inaczej, jak tylko idąc za 
głosem sumienia.  

Decyzja o pójściu drogą sumienia nie jest banalna. Oznacza ona 
zasadnicze nastawienie duchowe: nie na realizację „swojego dobra”, 
czyli dobra według tego, jak mi się ono jawi, jak mi jest ono często 
podawane, ale na wsłuchanie się w Boże wskazania, niezależnie od 
tego, czy są mi one wygodne, czy nie, wiedząc, że są one dla mnie 
dobre. To zdecydowanie jest punktem wyjścia wszelkiego dalszego 
działania.  

23 Zapytajmy zatem Pana razem z Prorokiem: Kto będzie przebywał w przybytku 
Twym, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? (Ps 15[14],1). 24 A zapy-
tawszy, słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego 
przybytku 25 mówiąc: Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 
26 a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem; ten, 27 który nie 
czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi (Ps 
14,2–3 Wlg). 28 A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca go razem z jego podszep-
tami daleko od swego serca i od razu wniwecz obraca, a rodzące się pokusy 
rozbija o Chrystusa [jak o skałę] (Prol 23-28). 

Okazuje się, że, wybierając sumienie, decydujemy się na wysiłek, 
a nawet walkę wewnętrzną. Walka dotyczy zasadniczo prawdy i 
dobra. Przy czym zasadniczy akcent pada na prawdę w jej wymia-
rze egzystencjalnym: postępuje bez skazy... a mówi prawdę w swym 
sercu i nie zwodzi swym językiem... nie słucha oszczerstw przeciw 
swemu sąsiadowi. Zarówno prawda, jak i dobro, rozumiane jako do-
bre nastawienie względem drugiego i czynienie dobra dla niego, bez 
jakiegokolwiek wstępnego warunku, są w nas nieustannie podważa-
ne. Diabeł, o którym Pan Jezus powiedział w Ewangelii według św. 
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Jana, że jest „zabójcą” i „ojcem kłamstwa”, stara się nieustannie 
podważyć w nas takie nastawienie. Walka rozgrywa się w naszym 
sercu i chodzi w niej o nasze życie. Ani św. Benedykt, ani wcześniej 
w Ewangelii Pan Jezus nie uzależniają naszego postępowania wzglę-
dem bliźnich od ich nastawienia do nas i ich czynów względem nas. 
Można powiedzieć, że jest to ich sprawa, bo jeżeli ulegają złości, 
słuchają oszczerstw na temat bliźniego, idą za podszeptami diabła, 
wpadając w jego sidła. Najbardziej to niszczy ich samych. Prawdziwi 
uczniowie Chrystusa walczą z myślami i podszeptami jeszcze przed 
ich dopuszczeniem do serca: „A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca 
go razem z jego podszeptami daleko od swego serca i od razu wni-
wecz obraca, a rodzące się pokusy rozbija o Chrystusa [jak o skałę]”. 
Ojcowie Pustyni mówili: „Ugodź węża w głowę zanim wśliźnie się 
do celi. Później walka będzie o wiele trudniejsza”. Jest to jedna z 
wielkich mądrości mnichów, z której niewątpliwie warto skorzystać. 
Dzisiejsza kultura przeciwnie – wręcz stwarza pokusy, tłumacząc się, 
że przecież sama pokusa nie jest jeszcze grzechem. Tak jest w isto-
cie, ale walka z nią, gdy się ją dopuściło za blisko, jest bardzo trudna. 
Czyż nie lepiej po prostu unikać zagrożeń i niwelować pojawiające 
się niebezpieczeństwa zawczasu? Nie chodzi o ciasny moralizm, ale 
o roztropność, o mądrość życia. 

29 Tacy ludzie, pełni bojaźni Pańskiej, nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, 
że dobrze postępują. Uważają bowiem, że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie 
z własnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. 30 Wielbią zatem Pana, który w nich 
działa i wołają razem z Prorokiem: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imie-
niu daj chwałę (Ps 115,1[113,9]).  

31 Podobnie i Paweł Apostoł nie przypisywał sobie zasługi z racji swej pracy 
apostolskiej, lecz mówił: Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem (1 Kor 15,10), 
32 a kiedy indziej znowu: Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi (2 Kor 10,17) 
(Prol 29-32). 

Wspomniana wyżej filozofia współczesnej kultury wychodzi z za-
łożenia, że człowiek jest absolutnym panem swojego postępowania, 
może i robi to, co chce. Zawiera się w tym pycha w dwóch wymia-
rach. Po pierwsze człowiek nie jest twórcą wartości moralnych, nie 
on rozstrzyga o tym, co jest dobre, a co jest złe. O takiej wartości 
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rozstrzyga sam Bóg. Ilekroć człowiek sam starał się nadać czemuś 
wartość dobra według swojej myśli, tylekroć prowadziło to do trage-
dii, do niszczenia autentycznych wartości, a nawet prowadziło do 
śmierci wielu ludzi. Historia jest pełna takich przykładów. Najbliż-
szy nas dotyczy komunizmu i jego ideologii, która doprowadziła do 
ogromnego spustoszenia.  

Z drugiej strony człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swojego uza-
leżnienia. Najlepiej widzą to ludzie, którzy popadli w nałóg i nie po-
trafią z niego wyjść. Doświadczają wówczas swojej słabości. Okazu-
je się jednak, że uzależnień jest więcej niż powszechnie uznanych 
nałogów. Właściwie każdy ma swoje słabości, które, jeżeli je zoba-
czy w sobie i uzna, dostatecznie wyraźnie pokazują, jak sam z siebie 
nie potrafi sobie poradzić. Aby dobrze czynić, trzeba w Bogu odnaj-
dować zarówno źródło dobra, jak i siły do jego realizacji. Wcześniej 
św. Benedykt powiedział: „Przede wszystkim, gdy coś dobrego za-
mierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca 
doprowadził” (Prol 4). Dobro nie pochodzi z nas samych, nie jest 
wynikiem naszej wspaniałomyślności, ale jest dobrem o tyle, o ile 
realizuje Boży zamysł. Gdy pewien człowiek przyszedł do Pana Je-
zusa i powiedział do Niego: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (Mk 10,17n). Istnieje 
niewątpliwie pokusa uzurpowania sobie „bycia dobrym” i „sprawcą 
dobra”. Niewątpliwie, jeżeli czynimy dobro, to je czynimy, ale jest 
ono dobre nie dlatego, że my je czynimy, lecz dlatego, że realizuje 
ono Boży zamysł. W swoim życiu niewątpliwie możemy wskazać 
wiele takich sytuacji, gdy chcieliśmy dobrze i bardzo się staraliśmy, 
by zrobić dobrze, a wyszło źle. Takie doświadczenia powinny nam 
dostatecznie wyraźnie pokazać, że źródło dobra nie jest w nas, lecz w 
Bogu.  

Jeżeli zatem chcemy rzeczywiście czynić dobrze, musimy się nie-
ustannie odnosić we wszystkim do Boga. Sumienie jest zasadniczym 
miejscem spotkania z Bogiem w tej dziedzinie. Z jednej strony 
wskazuje ono drogę, a po czynie mówi, czy rzeczywiście dobrze po-
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stępujemy. W naszej drodze do Boga On sam jest naszym Przewod-
nikiem i Mistrzem. W drodze duchowej trzeba Boga uczynić swoim 
punktem odniesienia.  

Dobro ponadto ściśle wiąże się ze skromnością i pokorą. Jeżeli 
jest robione w poczuciu wyniosłości, nie jest dobre. Dobro jest ze 
swej natury bezinteresowne. Wówczas obdarowuje ono obie strony: 
obdarowanego przez samo dobro, jakiego doznał, a dobroczyńcę na-
pełnia radością udziału w dobru, jakie się dzieje. Wtedy spontanicz-
nie wyrywa się z serca uwielbienie Boga, jedynego Dobrego i dawcy 
dobra: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę (Ps 
115,1[113,9]).  

33 Dlatego też Pan powiada w Ewangelii: Każdego, kto tych słów moich słucha 
i wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbu-
dował na skale. 34 Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 
On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,24–25) (Prol 33-34). 

Zasadnicza mądrość życia monastycznego polega na poważnym 
traktowaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Taką mądrość 
przekazuje nam Pan Jezus w Ewangelii. Wiąże się to zresztą z biblij-
nym pojęciem poznania i prawdy. Nie zawierają się one jedynie w 
intelektualnym wymiarze, ale odnoszą się do tego, na czym można 
się oprzeć w życiu i co do prawdziwego życia prowadzi. Dlatego 
chrześcijaństwo nie jest żadną gnozą ani ideologią, ale życiem. Roz-
strzygająca jest ostatecznie praktyka, a właściwie mówiąc bardziej 
precyzyjnie, przyjęcie Bożego słowa, zrozumienie go i wprowadze-
nie w życie. Przy czym brak wprowadzenia go w życie oznacza, że 
nasze rozumienie nie jest jeszcze rozumieniem prawdziwym. Dlate-
go przy zakładaniu klasztoru św. Benedyktowi chodzi o praktykę ży-
cia, o takie zasady, które pozwalają „wypełniać” słowa Pana Jezusa. 
Tę samą myśl może zastosować każdy świecki człowiek w życiu w 
świecie, gdyż jest ona zasadą ewangeliczną.  

35 Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie 
odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia. 36 A chcąc, byśmy zdążyli 
poprawić się z grzechów, przedłuża nam dni tego życia 37 zgodnie ze słowami 
Apostoła: Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? 
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(Rz 2,4). 38 Łaskawy bowiem Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby 
się nawrócił i żył (Ez 33,11) (Prol 35-38). 

O co ostatecznie chodzi w naszym życiu? Otóż nie chodzi o żadne 
osiągnięcia, o zrealizowanie swoich planów, chęci, jakichś misji czy 
zadań. W naszym życiu naprawdę chodzi o spotkanie z Bogiem, a 
uwzględniając tajemnicę grzechu pierworodnego w nas, chodzi o 
„nawrócenie”, czyli przemianę serca. To jest najważniejsze i dlatego 
tak należy zorganizować swoje życie, by otwarcie na przemianę ser-
ca było w nim sprawą najważniejszą.  

Bardzo ważna dla nas jest świadomość, że Bóg mówi: nie chcę 
śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył (Ez 33,11). Bóg pra-
gnie naszego życia i jest niezmiernie cierpliwy, oczekując na otwar-
cie naszego serca. Wynika to z Jego ogromnej miłości. Święty Paweł 
pisze o miłości: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (...) nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego (1 Kor 13,4n). Taka jest właśnie miłość 
Boga. Odkrycie i zawierzenie jej jest sprawą najważniejszą w na-
szym podejściu do życia. Cała reszta, praktyczne wnioski właściwie 
wynikają z tego. 

39 Gdyśmy więc, bracia, zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego Przybytku, 
usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w nim zamieszkać. Obyśmy 
wypełniali obowiązki tego, który tam ma mieszkać! 40 Powinniśmy więc przy-
gotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłuszeństwem przykaza-
niom Bożym, 41 A gdy coś zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wów-
czas Pana, by kazał łasce swojej przyjść nam z pomocą. 42 Jeśli pragniemy 
uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, 43 to póki jest jeszcze czas, póki 
w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełniać w świetle ziemskiego życia, 
44 śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność 
(Prol 39-44). 

Świętego Benedykta ostatecznie interesuje odpowiedź na pytanie: 
jak należy żyć, czyli interesuje go praktyka życia? To pytanie jest 
także dla nas najważniejsze. Sama teologia mówiąca nawet najwspa-
nialej o Bogu i życiu z Nim nic nie znaczy, jeżeli nie zostanie ona 
praktycznie wprowadzona w życie. Wydaje się, że ta prawda leży u 
podstaw całego ruchu monastycznego. Istnieje bowiem wielkie 
zwiedzenie polegające na tym, że człowiek przyjmuje prawdy o Bo-
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gu i Jego dziele zbawczym jako myśli, idee, wyobrażenia, natomiast 
nie żyje nimi jako życiową prawdą. Powstaje wówczas swoista 
„schizofrenia” polegająca na oddzieleniu myśli od egzystencjalnej 
prawdy życia. Ruch monastyczny stanowi wielką próbę zdecydo-
wanego podjęcia Ewangelii jako programu życia, jako zasady wła-
snego postępowania praktycznego. Stąd nieustanne szukanie właści-
wych zasad postępowania. Przy czym nie należy tej tendencji mylić z 
moralizmem i szukaniem zasad i praw, jakie były charakterystyczne 
dla faryzeuszy. Moralizm wyrasta z lęku o wartość własnych czy-
nów. Najczęściej bierze się z myślenia porównawczego, a zawsze 
szuka usprawiedliwienia dla swoich czynów. Mnisi nie szukają mo-
ralnego usprawiedliwienia swoich czynów, ale mądrych zasad pro-
wadzących do prawdziwego spotkania z Bogiem.  

Najważniejszą zasadą, jaką odkrywa św. Benedykt, jest posłu-
szeństwo. Odnosi się ono zawsze do Boga, poczynając od przykazań, 
które stanowią wyraz Jego woli. Nie jest ono jednak łatwe dla „na-
szej natury” i to nie dlatego, że ktoś stawia nam wymagania ponad 
siły. Posłuszeństwo jest trudne dlatego, że uderza w samo jądro na-
szej słabości, którym jest pycha, wewnętrzny bunt. Wewnątrz nas 
rozgrywa się walka o siebie; między samolubnym ego, a „ja” odnaj-
dującym swoją tożsamość ze spotkania z Bogiem, z prawdą w jej 
najgłębszym wymiarze, z posłuszeństwa prawdziwemu dobru. Świę-
ty Benedykt zdaje sobie sprawę, że wybór posłuszeństwa bywa czę-
sto dla człowieka ponad jego siły i dlatego nie potrafi go zachować 
bez pomocy łaski Bożej. Już jednak sama prośba o pomoc jest po-
korą i przezwyciężeniem mieszkającego w naszym wnętrzu buntu, 
pychy. Jeżeli kogoś stać na taką prośbę, to najprawdopodobniej po-
siada już w swoim sercu właściwą dyspozycję do współpracy z Bożą 
łaską.  

Ostatnie zdanie akapitu wskazuje na prawdziwą mądrość naszego 
życia: życie jest czymś poważnym i nie należy go marnować na 
sprawy nieistotne. W nim o coś chodzi i to w wymiarze ostatecznym, 
dlatego „to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność”. 
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Innymi słowy róbmy to, co prowadzi do życia w jego ostatecznym 
wymiarze. Ta mądrość każe szukać tego, co w życiu najwłaściwsze.  

45 Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. 46 Ufamy przy tym, że zakłada-
jąc ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. 47 Jeśli jednak niekie-
dy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość 
i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, 48 nie uciekaj od 
razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną 
bramą (Prol 45-48). 

Dopiero w tym momencie św. Benedykt przystępuje do określenia 
swojego zamysłu: założenia „szkoły służby Pańskiej”. To określenie 
występuje jeden jedyny raz w Regule. Warto na wstępie uświadomić 
sobie, że szkoła w czasach św. Benedykta oznaczała coś innego niż 
obecnie. Schola nie była jedynie miejscem, gdzie chodziły dzieci, by 
się uczyć czytania i pisania oraz zdobywać dalszą wiedzę. Schola to 
także miejsce ćwiczeń dla takich służb, jak wojsko, służby porząd-
kowe, urzędnicy państwowi itd. Stąd dosyć mocne powiązanie szko-
ły ze służbą publiczną. Dla św. Benedykta służba odnosi się do 
Chrystusa, o czym już wspomniał na początku Reguły, określając ad-
resata, do którego kieruje swoją Regułę: „Do ciebie więc kieruję te-
raz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych 
chęci, chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana” (Prol 3).  

Zasadnicza idea św. Benedykta jest całkowicie inna niż współcze-
sne tendencje. Zazwyczaj wychowuje się dzisiaj ludzi do realizacji 
siebie. Najważniejsze jest, by człowiek osiągnął to, do czego dąży, 
zrealizował swoje możliwości. Święty Benedykt ma zupełnie inną 
wizję. Wydaje się jak gdyby na świecie toczyła się walka pomiędzy 
dwoma królestwami: królestwem Boga i królestwem Szatana. Walka 
jest na tyle natarczywa, że myślenie o swoich pragnieniach schodzi 
na dalszy plan. Ponadto własne pragnienia mogą wyrastać ze zwie-
dzenia, fałszywych ambicji, z pychy i zamiast służyć naszemu wzro-
stowi, mogą nas pogrążyć w grzechu. „Droga zbawienia” jest zatem 
nieustanną szkołą odnajdywania prawdziwego dobra, nieustannym 
wysiłkiem kroczenia za Chrystusem. Nie chodzi o przesadny asce-
tyzm, surowość, która mogłaby dać poczucie wielkich dokonań. To 
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byłby rodzaj pychy. W istocie chodzi o „naprawienie błędów 
i zachowanie miłości”. Droga do tego nie jest łatwa. Święty Bene-
dykt przypomina w tym miejscu słowa samego Pana Jezusa o ciasnej 
bramie: 

13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, 
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże 
ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, 
którzy ją znajdują! (Mt 7,13n).  

Droga zbawienia nie jest łatwa i bezpieczna. Można na niej nieraz 
zbłądzić nawet w dobrej wierze. Dlatego trzeba wejść do dobrej 
szkoły służby Pańskiej, szkoły, w której praktycznie nauczają tego, 
co prawdziwie prowadzi ścieżkami Pana. W pierwszym rozdziale 
Reguły św. Benedykt podaje przykłady tych, którzy niby idą za Pa-
nem, ale w istocie chodzą błędnymi drogami.  

49 Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się 
rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą mi-
łości. 50 Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy 
w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami 
Męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie (Prol 49n). 

„Ciasna brama” okazuje się ciasna szczególnie na początku. Wte-
dy, gdy człowiek wstępuje na wąską drogę przykazań Bożych. Jeżeli 
jednak prawdziwie się na nią decyduje i konsekwentnie nią kroczy, 
ciasna brama się rozszerza. Przypominają się w tym miejscu słowa 
Pana Jezusa: jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 
11,30). Ciasność bramy okazuje się pokusą szatańską. W prze-
ciwieństwie do Bożych natchnień pokusy są mocne na początku, ale 
w efekcie przynoszą smutek, niezadowolenie, brak radości. „Niewy-
słowiona słodycz miłości” jest znakiem prawdziwego działania Du-
cha Świętego, o czym wiemy z Listu św. Pawła do Galatów (zob. Ga 
5,22). „Miłość, radość i pokój” są przez niego wymienione jako 
pierwsze owoce Ducha. W istocie zatem w klasztorze chodzi o szko-
łę poddawania się działaniu Ducha Świętego, szkołę współpracy z 
Nim. Sam trud cierpliwego znoszenia wszystkiego, co na nas przy-
chodzi jako niechciane, bolesne, czy po prostu trudne do zniesienia, 
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jest prawdziwym podejmowaniem Chrystusowego krzyża. Nie-
zmiernie ważne przy tym jest to, że podejmując ten trud, odkrywa-
my, że w ten sposób mamy udział w krzyżu samego Chrystusa! 
Można by także inaczej to określić: w naszym trudzie odnajdujemy 
tajemnicę krzyża Chrystusa, który w ten sposób dokonuje w nas 
zbawienia nas samych, przez co otrzymujemy wówczas udział w Je-
go królestwie. 
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73. EPILOG REGUŁY  
Aby otrzymać właściwą perspektywę patrzenia na Regułę św. Be-

nedykta, warto spojrzeć na jej zakończenie. O ile Prolog stara się 
określić zasadniczą postawę człowieka, która jest potrzebna, aby żyć 
Regułą, o tyle epilog, czyli ostatni rozdział Reguły, ukazuje cel i sens 
jej napisania. Najistotniejsze przy tym wydaje się to, że św. Bene-
dykt nie ma ambicji stworzenia doskonałego dzieła zawierającego 
wszystkie zasady, ale określając zrąb podstawowych zasad życia, 
otwiera perspektywę na dalszy rozwój. Prolog i ostatni rozdział two-
rzą w ten sposób swoiste ramy, w których umieszczony jest tekst 
samej Reguły życia mnichów.  

1 Reguła ta została napisana po to, abyśmy zachowując ją w klasztorach, mogli 
pokazać, że postępujemy już w pewnej mierze w sposób godny naszego stanu 
i właśnie zaczynamy żyć życiem monastycznym. 

Życie monastyczne miało rozmaite formy i różnie rozłożone ak-
centy. Kiedy porównuje się Regułę św. Benedykta z tak zwaną Regu-
łą Mistrza, z której św. Benedykt zaczerpnął większość tekstu, widać 
ogromną różnicę w sposobie podejścia. Reguła św. Benedykta jawi 
się w tym zestawieniu jako bardzo łagodna. Wszyscy podkreślają jej 
umiar, co czyni ją możliwą do przyjęcia przez wielu ludzi. Nie trzeba 
być rygorystycznym ascetą, aby żyć w klasztorze. Święty Benedykt 
stara się określić to, co jest konieczne dla bycia mnichem w ogóle, 
stawia fundament, podaje warunki minimalne dla życia monastycz-
nego. Nie uważa jednocześnie swego dzieła za doskonałe, ale raczej 
za punkt wyjścia do dalszego wzrostu duchowego.  

Niemniej określenie najbardziej podstawowych zasad bywa zada-
niem najtrudniejszym. Podejmując jakąś zasadniczą ideę, stosunko-
wo łatwiej skonstruować wokół niej szczytne cele i zasady życia. Na-
tomiast okazuje się, że zazwyczaj najważniejsze są fundamenty, pod-
stawowe zasady. Stanowią one zawsze punkt odniesienia i dobry 
start do dalszej drogi. Historia duchowości ukazuje, jak łatwo pobłą-
dzić, biorąc za punkt wyjścia słuszną skądinąd myśl, gdy brak wła-
ściwej równowagi w całości życia. Siła i wielkość Reguły św. Bene-
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dykta polegają właśnie na równowadze w życiu. Okazuje się ponad-
to, że do właściwego wzrostu duchowego nie są potrzebne jakieś 
szczególne dokonania, ale konsekwencja i wytrwałość w rzeczach 
najprostszych.  

 2 A jeśli to komuś nie wystarcza, kto śpieszy do doskonałości owego życia, 
znajdzie on w nauce świętych Ojców wszystko, co może doprowadzić człowie-
ka do doskonałości najwyższej. 3 Czyż jest bowiem taka strona albo takie zda-
nie natchnione przez Boga, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, 
które by nie zawierało najsłuszniejszych zasad życia ludzkiego? 4 A któraż 
księga świętych katolickich Ojców nie przynosi wyraźnych pouczeń, w jaki 
sposób mamy prostą drogą dążyć do naszego Stwórcy? 5 Czymże zaś są 
i Konferencje Ojców, i Ustawy, i ich żywoty, czymże Reguła świętego ojca na-
szego, Bazylego, 6 jeśli nie narzędziami, z których pomocą mnisi, dobrzy 
i posłuszni, budują swoje cnoty? 7 My natomiast, leniwi, źli i niedbali, musimy 
rumienić się ze wstydu. 

Jeżeli ktoś pragnie większej doskonałości, św. Benedykt wskazuje 
mu teksty, w jakich powinien szukać. Podaje w ten sposób swoistą 
listę książek czytanych w tym czasie przez mnichów w ich praktyce 
lectio divina. Otwiera ją oczywiście Pismo Święte. Ono jest zasadni-
czym źródłem duchowości chrześcijańskiej. Dalej teksty uznanych 
pisarzy chrześcijańskich. Konkretnie wymienia Kasjana, żywoty Oj-
ców Pustyni, do których z pewnością należały zarówno apoftegmaty, 
jak i Żywot św. Antoniego, Historia Lausiaca, Historia mnichów, 
Dzieje miłości itd. Z imienia natomiast wymieniony jest jedynie św. 
Bazyli, którego św. Benedykt musiał bardzo cenić. Dzisiaj niewąt-
pliwie należałoby tę listę bardzo rozszerzyć. Możemy szeroko korzy-
stać z całego duchowego dorobku Kościoła. Jedynym warunkiem jest 
zgodność czytanych tekstów z nauką Kościoła. 

Ostatnie zdanie o lenistwie i niedbalstwie należy niewątpliwie do 
pokornych zakończeń, ale wskazuje jednocześnie na konieczność 
skromności w myśleniu o sobie i własnym postępie. Jest to zgodne z 
podstawową zasadą życia chrześcijańskiego. Święty Paweł poleca 
nam, abyśmy w pokorze oceniali jedni drugich za wyżej stojących od 
siebie (Flp 2,3).  

8 Jeśli więc śpieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą 
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Chrystusa tej maleńkiej Reguły, którą pisaliśmy dla początkujących. 9 A wów-
czas, otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe szczyty cnoty i wiedzy, o których 
właśnie wspominaliśmy, i ty także kiedyś osiągniesz! (Amen) (Koniec Reguły). 

Maleńka reguła dla początkujących stanowi najpewniejszą drogę. 
Ambicje osiągania jakichś szczytów doskonałości według ideałów, 
jakie człowiek przyjmuje, mogą prowadzić do rozbudzenia pychy, co 
niweluje sam postęp. Pokora i skromność w tradycji monastycznej 
okazały się najlepszymi drogami do autentycznego duchowego 
wzrostu. Wynika to z najbardziej fundamentalnego prawa życia du-
chowego, że to nie my przez własny wysiłek dochodzimy do ducho-
wych osiągnięć, ale Bóg w nas dokonuje tego dzieła, jeżeli tylko 
trwamy w otwartości wobec Niego. Do łagodności św. Benedykta 
dołącza się na końcu Reguły, podobnie jak na końcu Prologu, nuta 
spokojnego optymizmu. Droga św. Benedykta jest drogą nadziei i 
ufności w Bożą pomoc i opiekę. Jest to droga dziecka, jak to w 
Ewangelii nam wskazał Pan Jezus: Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 
Boże (Mk 10,14).  

FILARY ŻYCIA KLASZTORNEGO 

1. O RÓŻNYCH RODZAJACH MNICHÓW 
1 Cztery są, jak wiadomo, rodzaje mnichów. 2 Pierwszy nosi nazwę cenobitów, 
tj. tych, którzy żyją w klasztorze i pełnią służbę pod regułą i opatem. 
3 Drugi to anachoreci, tzn. pustelnicy. Oni to nie w pierwszym porywie zachwy-
tu nad życiem mniszym, lecz przechodząc długą próbę w klasztorze, 4 od wielu 
uczyli się, jak należy walczyć z diabłem, 5 a dobrze przygotowani w szeregach 
braci do samotnej walki na pustyni i dość już silni, by obejść się bez pomocy 
bliźniego, są w stanie, z pomocą Bożą, zmagać się w pojedynkę ze złem czają-
cym się w ciele i w myślach. 

W pierwszym rozdziale Reguły św. Benedykt określa, do kogo 
kieruje swój tekst, mianowicie do tych, którzy „żyją w klasztorze 
i pełnią służbę pod regułą i opatem” (RB 1,1). Wymienione są w 
tym zdaniu trzy zasadnicze wymiary życia monastycznego, które św. 
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Benedykt ceni najbardziej: życie w klasztorze, czyli we wspólnocie, 
dalej reguła i opat. To są jak gdyby trzy filary, na których wznosi się 
cała konstrukcja życia cenobitycznego, czyli wspólnotowego. Te trzy 
podstawowe wartości, trzy zasady życia stanowią konstrukcję po-
zwalającą bezpiecznie iść drogą za Chrystusem bez popadania w 
rozmaite skrajności. Dobrym obrazem tego jest stół o trzech nogach, 
który ma tę zaletę, że nigdy się nie chwieje, jest stabilny, jednak jego 
blat jest poziomo tylko wtedy, gdy wszystkie trzy nogi są równe. Je-
żeli któraś jest krótsza, to blat jest pochylony i wszystko z niego spa-
da. Pokazuje to zasadę funkcjonowania klasztoru, który musi być 
oparty na tych trzech filarach pozostających w równowadze. 

Dalszy tekst pierwszego rozdziału ukazuje, jak św. Benedykt 
mocno podkreśla konieczność obecności wszystkich elementów. W 
odniesieniu do pustelników, którym wyraża uznanie, domaga się 
jednak wcześniejszej „długiej próby w klasztorze”, aby tam zapra-
wieni w walce i dobrze przygotowani „w szeregach braci do samot-
nej walki na pustyni i dość już silni, by obejść się bez pomocy bliź-
niego, byli w stanie, z pomocą Bożą, zmagać się w pojedynkę ze 
złem czającym się w ciele i w myślach” (RB 1,5). Kończy się dla 
nich co prawda bezpośrednie doświadczenie wspólnoty i opata, jed-
nak bez tego doświadczenia nie byliby w stanie prowadzić prawdzi-
wie walki samotnie. Reguła jednak pozostaje niewzruszoną zasadą 
życia. Widać to szczególnie w negatywnych przypadkach wymienio-
nych w tym rozdziale: u sarabaitów i mnichów wędrownych:  

6 Trzecim, całkiem obrzydliwym rodzajem mnichów, są sarabaici. Żadna reguła 
nie była ich mistrzynią i nie wypróbowała ich jak złoto w ogniu. Rozmiękli jak 
ołów, 7 w postępowaniu zachowują nadal wierność światu, a swoją tonsurą 
kłamią Bogu.  

 Reguła jest drogowskazem, mówi nam, jak i gdzie mamy iść, jak 
mamy postępować. Jednak jest też drugi powód, dla którego po-
trzebna jest reguła. Wskazują na to słowa przytoczone wyżej (1,6): 
„Żadna reguła nie była ich mistrzynią i nie wypróbowała ich jak zło-
to w ogniu”. Reguła wypróbowuje mnicha. Jest to bardzo ważne. W 
siódmym rozdziale Listu do Rzymian św. Paweł pisze, że Prawo by-



 32 

ło potrzebne, żebyśmy mogli doświadczyć istnienia w nas działają-
cego „grzechu”. Tak św. Paweł nazywa „misterium nieprawości”, 
czyli tajemnicę grzechu pierworodnego.  

Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie 
pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci (Rz 7,8).  

Gdy pojawia się nakaz lub zakaz, wraz z nimi pojawiają się poku-
sy, których wcześniej nie byliśmy w stanie zauważyć. Reguła powo-
duje, że zaczynamy się konfrontować ze swoimi „chęciami”. Podej-
mując jakieś wyrzeczenie, konfrontujemy się ze swoją słabością i 
dzięki temu możemy te słabości rozpoznać. Jest to podstawa do rze-
czywistej pracy duchowej.  

Ważne jest oczywiście, by reguła była mądra – by mówiła o 
prawdziwych wartościach duchowych i stała na ich straży, ale ważne 
jest też, że konfrontuje nas z prawdą o nas samych, której nie jeste-
śmy w stanie sami zobaczyć, jeżeli nie podlegamy jakiemuś prawu.  

Podobnie jak reguła, potrzebny jest także trzeci filar monastycz-
nego życia – opat. Jego brak powoduje rozluźnienie i samowolę mni-
chów: 

8 Zamykają się po dwóch lub trzech, a nawet samotnie, bez żadnego pasterza, 
w owczarniach nie Pańskich, lecz swych własnych. Prawem ich jest zaspokaja-
nie swych pragnień. 9 Cokolwiek sobie zamyślą lub co wybiorą, to mianują 
świętym, a czego nie chcą, to uważają za niedozwolone. 

Opat powinien być postacią charyzmatyczną, powinien potrafić 
rozpoznać wolę Bożą w konkretnej sytuacji, w odniesieniu do kon-
kretnych ludzi i do problemów, które powstają. Brak reguły i przeło-
żonego, nawet przy wspólnym życiu, jest godny pożałowania i nie 
prowadzi prawdziwie do Boga. Jeszcze mocniej ukazuje się ten brak 
w przypadku mnichów wędrownych, którzy zasadniczo byli mni-
chami samotnymi:  

10 Czwarty rodzaj mnichów to ci, których nazywają mnichami wędrownymi 
(gyrovagi). Przez całe życie wędrują oni po różnych okolicach, goszcząc po 
trzy lub cztery dni w rozmaitych klasztorach. 11 Zawsze się włóczą, pozbawieni 
wszelkiej stałości, a służą tylko własnym zachciankom i rozkoszom podniebie-
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nia, pod każdym względem gorsi jeszcze od sarabaitów. 

Na zakończenie św. Benedykt odcina się od tych niegodnych na-
śladowania mnichów i podkreśla, że cenobici są „najdzielniejszym 
rodzajem mnichów”:  

12 O godnym pożałowania postępowaniu tych wszystkich lepiej jest milczeć niż 
mówić. 13 Pominąwszy ich zatem, przejdźmy z pomocą Pana do zasad regulują-
cych życie cenobitów, tego najdzielniejszego rodzaju mnichów. 

Tak się dzieje, ponieważ ich duchowy wysiłek koncentruje się na 
wyborze miłości. Nie da się tego zrobić bez konkretnej więzi z in-
nymi ludźmi i to we wspólnocie życia, gdzie jesteśmy wzajemnie ze 
sobą powiązani i zależni od siebie oraz bez doświadczenia posłu-
szeństwa na wzór Chrystusa, dla którego było ono „pokarmem” (zob. 
J 4,34) i wyrazem Jego prawdziwej miłości do Ojca (zob. J 14,31). 
Święty Benedykt wraca do potrzeby więzi miłości w życiu ducho-
wym na końcu swojej Reguły w przedostatnim rozdziale, który nale-
ży do jego testamentu. 

72. O DOBREJ GORLIWOŚCI, JAKĄ MNISI MIEĆ POWINNI 
1 Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi 
do piekła, 2 tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do 
Boga i do życia wiecznego. 

Jak pokazuje życie, prawdziwy wybór miłości wymaga bardzo 
mocnego zdecydowania. Przez takie doświadczenie musi przejść 
każdy z nas. Niezależnie od tego, czy żyjemy w rodzinie, czy w 
klasztorze, czy wchodzimy do jakiejkolwiek wspólnoty życia, jeżeli 
nasze życie w niej ma być życiem w miłości, musimy tę miłość nieu-
stannie zdecydowanie potwierdzać. W przypadku małżeństwa, które 
jest fundamentem rodziny, zdecydowanie to przyjmuje formę ślubu 
miłości i wytrwałości w niej aż do śmierci. Istnieje bardzo dużo 
czynników rozbijających wzajemną więź. Po pierwsze każdy z nas 
jest w jakimś stopniu egocentrykiem i dlatego w konkretnych sytua-
cjach kieruje się subiektywnymi mniemaniami, często lękiem o sie-
bie lub chęcią forsowania swoich wyobrażeń. W zderzeniu z drugim, 
który ma swoje własne wyobrażenia i oczekiwania, nieuchronnie 
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prowadzi to do konfliktów. Kiedy nałoży się na to uparte trzymanie 
się własnych racji, dochodzi do wzrastania niechęci aż po wzajemną 
nienawiść. Niestety tak czasem się dzieje.  

Istnieją jeszcze obawy o bycie zdominowanym przez kogoś inne-
go, poczucie zagrożenia czy poniżenia, kompleks niższości, rozbież-
ności w poglądach na rozmaite tematy, zazdrość, urazy itd. Świado-
mość czynników rozbijających więź miłości wskazuje na potrzebę 
zdecydowanego przeciwstawienia się im. W tekście łacińskim użyte 
jest w tym celu słowo: zelus na wyrażenie zarówno „zawziętości” 
złej, jak i „gorliwości” dobrej. Oznacza ono uparte, a właściwie „za-
wzięte” trzymanie się czegoś, co jest w życiu najważniejsze i roz-
strzygające. Bez takiego zdecydowania się na wytrwałe trzymanie się 
miłości trudno rzeczywiście utrzymać właściwą więź we wspólnocie. 
Wcześniej św. Benedykt mówił o zdecydowaniu, jakie jest potrzebne 
w „wyrzekaniu się własnych chęci”. Bez tego zdecydowania potrafią 
one nas całkowicie zniewolić, przez co nie będziemy zdolni pójść za 
Chrystusem. O ile w naszym życiu wewnętrznym rozstrzygające jest 
zdecydowane odrzucenie własnych chęci, o tyle w wymiarze życia 
wspólnotowego zdecydowanie się na „życie w żarliwej miłości wza-
jemnej”: 

3 Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej 
miłości 4 tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali . 5 Niech słabo-
ści swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. 6 Niech prześcigają się nawza-
jem w posłuszeństwie. 7 Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne 
dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego.  

Owo zdecydowanie musi przyjąć odpowiedni kształt oraz kon-
kretne zasady życia. W małżeństwie, które jest sakramentem miłości, 
wyraża się ono ślubem: „ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość mał-
żeńską i to, że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Nawet w naturalnym 
związku miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną musi się pojawić ta-
kie zdecydowanie, gdyż inaczej miłość wzajemna ma małe szanse na 
przetrwanie. Tym bardziej jest ono konieczne w grupie ludzi, którzy 
przecież nie wybierali sobie innych do wspólnoty, nie wybierali do 
niej przyjaciół, ale przyjmują ją taką, jaką zastają i następnie takich 
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ludzi, jacy do niej przychodzą. W tym przypadku pojawia się o wiele 
więcej „racji” i „powodów”, dla których możemy mieć „słuszne” 
pretensje do innych, że nie są takimi, jakimi powinni być i nie robią 
tego, co powinni robić. Ponadto bardzo łatwo w tym przypadku o 
znalezienie słusznych pretensji do nich. Szatan, „oskarżyciel braci” 
(zob. Ap 12,10), usilnie pracuje nad tym, aby nam nigdy takich pre-
tensji nie brakło. Gorliwość w „życiu żarliwej miłości” w istocie jest 
w tym kontekście nieustanną walką z pokusą szatańską noszenia pre-
tensji do braci.  

O zasadach życia wspólnego mówił w Ewangelii Pan Jezus. Na-
tomiast w formie krótkich wskazań zapisał je św. Paweł. Święty Be-
nedykt, idąc za starszą tradycją monastyczną, właściwie tylko przy-
pomina te zasady św. Pawła. W Liście do Filipian we wstępie do 
Hymnu o kenozie pisał on: 

[Zaklinam was] przez wszystko, co może być wezwaniem gorącym w Chrystu-
sie, co może być umiejętnością przekonywania w Miłości, co może być komu-
nią Ducha, co może być serdecznym współczuciem, 2 napełnijcie mnie radością 
przez to, że będziecie mieli to samo nastawienie, tę samą miłość, tę samą duszę, 
to samo dążenie, 3 nie czyniąc nic dla postawienia na swoim albo dla próżnej 
sławy, lecz w pokorze uważając jedni drugich za ważniejszych od siebie, 4 nie 
szukając własnej korzyści, ale każdy korzyści innych. 5 Miejcie w sobie to sa-
mo nastawienie, jakie miał Chrystus Jezus (Flp 2,1–5). 

Ten gorący apel św. Pawła niewątpliwie w nieco innej formie wy-
raża to, co najważniejsze w życiu wspólnym. Jego „zaklinam was” 
odpowiada apelowi o „zawziętość w dobru” św. Benedykta. Podob-
nie jak św. Paweł uważa, że trzeba przy takim wyborze w pokorze 
uważać jedni drugich za ważniejszych od siebie, tak św. Benedykt 
uważa, aby przejawiając takie zdecydowanie „w okazywaniu czci 
jedni drugich wyprzedzali”. Podobnie w naszym myśleniu nie mo-
żemy ulegać tendencji egocentrycznej i koncentrować się na sobie, 
lecz troszczyć się także o innych.  

W Liście do Kolosan św. Paweł, mówiąc bardziej systematycznie 
o zasadach życia we wspólnocie chrześcijańskiej, pisze o właściwym 
nastawieniu wzajemnym:  
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12 Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne 
współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i 
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak 
Pan wybaczył wam, tak i wy. 14 Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, 
która jest spoiwem doskonałości. 15 A w sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie 
wdzięczni. 16 Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogac-
twie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, 
pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych ser-
cach. 17 A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pa-
na Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3,12–17).  

Ten tekst mówi o fundamentalnych zasadach życia w każdej 
wspólnocie chrześcijańskiej, zarówno rodzinnej, jak i we wspólno-
tach zakonnych. W swoim testamencie św. Benedykt właściwie 
przypomina o tych zasadach, bo tylko we wspólnocie, gdzie są one 
przestrzegane, następuje prawdziwe wzrastanie w Chrystusie. 

8 Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. 9 Niech Boga 
boją się dlatego, że Go miłują. 10 Opata swego niech kochają miłością szczerą 
i pokorną. 11 Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, 
12 który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego. 

Jedyną szkołą służby Pańskiej jest szkoła wzajemnej miłości. 
Wszystko inne ma wartość jedynie o tyle, o ile prowadzi do miłości. 
W miłości bowiem zawiera się samo życie. W wielu miejscach Regu-
ły św. Benedykt mówi o bojaźni Bożej, a nawet o potrzebie lękania 
się w świadomości stania przed straszliwym sądem Bożym. W tym 
rozdziale pokazuje, że sensem bojaźni jest miłość. Sama bojaźń bez 
miłości mogłaby nas niszczyć.  

W miłości trzeba się ćwiczyć i na co dzień podejmować jej po-
stawy. Miłość do opata polega przede wszystkim na posłuszeństwie. 
Ale i w tym przypadku nie może się ono sprowadzić do formalnego 
wykonywania poleceń. Prawdziwe posłuszeństwo wyrasta z „miłości 
szczerej i pokornej”. I takie posłuszeństwo daje nam prawdziwy 
wzrost. Takie było, jak już na to wskazywaliśmy, posłuszeństwo Je-
zusa Chrystusa względem Ojca: niech świat się dowie, że Ja miłuję 
Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał (J 14,31).  



 37 

Na koniec św. Benedykt wypowiada ostatnią i kluczową zasadę: 
„Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa”. Na-
wiązuje ona do zawartego w Prologu adresu:  

3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz 
się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwe-
go Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa (Prol 3). 

Na samym początku Reguły św. Benedykt mówi o potrzebie słu-
chania mistrza. Tym mistrzem wpierw i zasadniczo jest Chrystus. 
Każdy konkretny mistrz na ziemi jest jedynie Jego zastępcą, jak o 
tym wprost mówi Reguła w odniesieniu do opata. Ważność Chrystu-
sa nie sprowadza się jedynie do wymiaru posłuszeństwa Jego naka-
zom. W 4. rozdziale Reguły czytamy: „Niczego nie przedkładać nad 
miłość Chrystusa” (RegBen 4,21). Chrystus powinien być centrum 
naszego życia i to przede wszystkim zmartwychwstały Chrystus, któ-
ry żyje w swoim Kościele, który jest Jego ciałem. Z tej zasady wyra-
sta właściwa hierarchia oceny wartości podejmowanych działań. 
Najwyżej ocenia się liturgię, czyli służbę Bożą, gdzie najpełniej 
obecny jest cały Chrystus. Potem dopiero inne czyny. W każdym z 
nich jednak powinniśmy być otwarci na Chrystusa.  

2. O OPACIE 
1 Opat, który zasługuje, aby stać na czele klasztoru, powinien zawsze pamiętać, 
jakie nosi miano, i czynami dawać wyraz swojej godności. 2 Wiara widzi w nim 
w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go Jego imieniem. 3 Mówi prze-
cież Apostoł: Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wo-
łać: «Abba, Ojcze!» (Rz 8,15). 

Opat, czyli ojciec, posiada dla św. Benedykta wielką godność, 
która wynika z przeżywania klasztoru jako małego Kościoła. W 
klasztorze wszystko jest tak ułożone, aby odnosiło nas do Boga i 
pomagało odnaleźć z Nim więź. Stąd św. Benedykt pisze: „Wiara 
widzi w nim (tj. w opacie) w klasztorze zastępcę Chrystusa”. Dalszy 
cytat nieco zaskakuje, bo w naszym rozumieniu słowa św. Pawła: 
«Abba, Ojcze!» odnoszą się do Boga Ojca, a nie do Chrystusa. Ma-
my tutaj do czynienia z monastyczną tradycją, w której starszych oj-
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ców nazywano abba. Spotykamy takie określenie w apoftegmatach 
Ojców Pustyni. Takie samo miano, po łacinie abbas, otrzymuje oj-
ciec klasztoru, czyli opat.  

Istotne jest to, że opat jest widziany w klasztorze przez pryzmat 
wiary jako ktoś, kto zapośrednicza relację do Boga. Stąd jego posta-
wa i słowa mają szczególne znaczenie. Ten fakt może niektórych 
przerażać i wydaje się, że tak się dzieje szczególnie w dzisiejszych 
czasach. Jeżeli ktoś jest „zastępcą Chrystusa”, to rodzi się obawa o 
absolutne rządy, nieograniczoną władzę, która potrafi całkowicie 
zniszczyć człowieka. Po doświadczeniach autokratycznych rządów i 
niesionych przez nie ogromnych cierpieniach wielu ludzi, bardzo 
trudno nam przyjąć taki wielki autorytet. Demokracje raczej starają 
się rozdzielić władzę na różne podmioty, właśnie dlatego, aby unik-
nąć takich strasznych skutków władzy absolutnej. Okazuje się jed-
nak, że autorytety muszą istnieć i nawet wówczas, gdy je podważa-
my, buntujemy się przeciw nim, w istocie stwarzamy sobie inne au-
torytety, z których najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. Erich 
Fromm wskazał na fakt, że najbardziej absolutne są autorytety, z któ-
rych sobie nie zdajemy sprawy. Jasno określona rola ojca stawia 
przede wszystkim wymagania wobec niego. Dlatego dla samego opa-
ta najistotniejsze jest to, że musi sobie zdawać sprawę ze znaczenia, 
jakie posiada i z wynikającej stąd odpowiedzialności. Tę prawdę św. 
Benedykt powtarza opatowi jeszcze kilka razy.  

Jeżeli odnieść to do chrześcijańskiej rodziny, to przecież rodzice 
także stają się dla dziecka zastępcami Boga. Z tego powodu czwarte 
przykazanie mówi o „czci” matki i ojca. Słowo „cześć” ma charakter 
religijny i w Biblii odnoszone jest jedynie do Boga. Nie można ni-
komu oddawać czci poza samym Bogiem. Jeżeli przykazanie mówi o 
czci należnej rodzicom, to właśnie z tego powodu, że są oni dla 
dziecka zastępcami Chrystusa. Ta prawda, niestety dzisiaj bardzo za-
pominana, ma swoje konsekwencje. Najlepiej to widać w negatyw-
nych przypadkach. Zły ojciec często powoduje złe skojarzenie w od-
niesieniu do Boga i dlatego staje się źródłem ogromnych trudności 
wiary dla dziecka, które posiada zraniony obraz Boga.  
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Wielka godność ojca przede wszystkim niesie w sobie ogromną 
odpowiedzialność wynikającą z władzy i autorytetu. Ale fakt „zastę-
powania” Boga niesie w sobie jeszcze jedną ważną zasadę odnoszącą 
się do rodziców: dzieci nie są własnością swoich rodziców, ale są 
dziećmi Boga. Rodzice są jedynie „zastępcami” Boga. O tej praw-
dzie niestety często dzisiaj się zapomina. Rodzice nierzadko przekra-
czają swoje kompetencje rodzicielskie uzurpując sobie, szczególnie 
w odniesieniu do małych dzieci, władzę prawie absolutną. Świado-
mość zastępowania Boga powinna ich uczyć pokory, podobnej do 
tej, jaką powinien mieć dzierżawca, który jedynie zarządza posiadło-
ścią, będąc sługą, a nie właścicielem. W dalszych wersetach św. Be-
nedykt uświadamia opatowi tę służebną rolę w odniesieniu do mni-
chów. To samo odnosi się do rodziców w ich relacji do dzieci.  

4 Dlatego też opat nie powinien uczyć ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, 
co by było poza prawem Pańskim, 5 ale polecenie jego albo nauka niech zapada 
w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości. 

Świadomość „zastępowania” Boga narzuca bardzo konkretne zo-
bowiązania w odniesieniu do nauczania oraz do władzy opata. Jego 
nauka powinna wyrastać z Pisma Świętego. Wyrażenie „prawo Pań-
skie” oznacza właśnie Pismo Święte rozumiane jako tekst wskazują-
cy nam zasady życia. Taki aspekt władzy opata powoduje koniecz-
ność osobistego wzrastania w mądrości Bożej, konieczność studio-
wania Pisma Świętego i naukę rozróżniania tego, co w dzisiejszym 
życiu jest zgodne z Bożym Prawem. Wymaga zatem rozwoju od obu 
stron: opata i uczniów. Każdy na swoim miejscu uczy się odnajdy-
wania Boga w swoim życiu. To samo odnosi się do relacji rodzin-
nych, do szkoły, do rozmaitych wspólnot życia. Uczą się nie tylko 
dzieci, uczniowie, podwładni, ale także rodzice, nauczyciele oraz 
przełożeni. 

Ważny jest także sposób głoszenia nauki przez opata. Ma ona 
„zapadać w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości”. Za-
raz w następnym wierszu św. Benedykt mówi o odpowiedzialności 
opata za „posłuszeństwo uczniów”. Ta odpowiedzialność wiąże się 
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właśnie ze sposobem nauczania i rodzajem nauki. Powinna ona tra-
fiać do serca jako zaczyn, który je przemienia. Przypomina się w tym 
momencie przypowieść o odrobinie zaczynu, czyli kwasu, jaki ko-
bieta wkłada do ciasta, który z czasem powoduje zakwaszenie się ca-
łego ciasta (zob. Mt 13,33). W nauczaniu opata nie chodzi o gło-
szenie samej doktryny intelektualnej, ale o naukę z mocą, która 
przemienia od wewnątrz. Powiedzielibyśmy, że powinna to być nau-
ka duchowa, w pierwotnym sensie tego określenia, czyli nauka wy-
pływająca z mocy Ducha Świętego, a lepiej jeszcze, nauka przekazu-
jąca Ducha Świętego.  

6 Niechaj opat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń trybunałem Bożym 
będzie odpowiadał za dwie sprawy: za własną naukę i za posłuszeństwo swoich 
uczniów. 7 I niech wie, że jeśli gospodarz ma zbyt mało pożytku z owiec, obwi-
nia za to pasterza. 8 Z drugiej strony jednak jeśli pasterz zajmie się z całą gorli-
wością niespokojną i nieposłuszną trzodą, usiłując na wszelki sposób leczyć 
choroby jej postępowania, 9 Pan uniewinni go na sądzie swoim, tak że wraz 
z Prorokiem będzie mógł wołać: Sprawiedliwości Twojej w sercu nie skryłem. 
Wyjawiłem Twą wierność i pomoc; lecz oni wzgardzili mną i przeciw mnie wy-
stąpili (Ps 40[39],11; Iz 1,2). 10 I wówczas karą dla owiec nieposłusznych jego 
zabiegom będzie w końcu sama przemożna śmierć. 

Jest to wielkie ostrzeżenie zarówno dla opata, jak i dla uczniów. 
Przy czym odpowiedzialność opata wydaje się przekraczać przyjęte 
przez nas granice. Zwykle uważalibyśmy, że powinien być odpowie-
dzialny tylko za swoją naukę. Jakże może być odpowiedzialny za to, 
co drugi z jego nauką zrobi? Dalsze wersety w tym kierunku inter-
pretują odpowiedzialność opata, niemniej nie znoszą samej odpo-
wiedzialności za posłuszeństwo uczniów. Odpowiedzialność ta wiąże 
się z charakterem nauki głoszonej przez opata, o czym już wspo-
mnieliśmy, ale także ze sposobem nauczania, o czym św. Benedykt 
powie nieco dalej. Nauczanie opata powinno mieć charakter prak-
tyczny nie w sensie dostosowywania życia klasztoru do jakiegoś za-
dania, jakie klasztor czy konkretny mnich miałby podjąć, ale powin-
no ono odnosić się do konkretnej wspólnoty i osoby z jej uwarunko-
waniami, wskazując środki do wewnętrznego postępu i rozwiązywa-
nia problemów. Nie wystarczą w tej sytuacji jedynie ogólne wskaza-
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nia i normy, ale potrzebne jest rozeznanie konkretnej sytuacji, jej 
sensu i wskazanie właściwego lekarstwa. Opat ma być prawdziwym 
przewodnikiem całej wspólnoty. Nie może ograniczyć się jedynie do 
głoszenia nauki, ale powinien tak wszystko pomyśleć, tak zorgani-
zować życie we wspólnocie, aby pojawiające się nieporządki od razu 
rozwiązywać. Jego nauka powinna mieć charakter praktyczny, a nie 
jedynie teoretyczny.  

11 A zatem gdy ktoś przyjął miano opata, powinien uczyć swoich uczniów na 
dwa sposoby, 12 a znaczy to: niechaj wszystko, co dobre i święte okazuje raczej 
swoim postępowaniem, niż słowami. Uczniom bardziej pojętnym musi wykła-
dać naukę Pana także słowami, tych zaś, którzy trudniej rozumieją i są twarde-
go serca, niechaj własnym życiem uczy Bożych przykazań. 13 Niech pokaże 
swoim postępowaniem, że istotnie nie należy czynić wszystkiego tego, czego 
polecał unikać swoim uczniom, aby innym głosząc naukę sam nie został uznany 
za niezdatnego (1 Kor 9, 27). 14 Jeszcze Bóg mógłby jego grzechy kiedyś mu 
wypomnieć mówiąc: Czemu o mych przykazaniach rozprawiasz i na ustach 
masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności i słowa me rzuciłeś za sie-
bie! (Ps 50[49],16–17), 15 a także: Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 
a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (Mt 7,3). 

Nauka opata powinna być potwierdzona jego osobistym życiem. 
Na tym powinien polegać jej zasadniczo wymiar. Jest ona nauką 
praktyczną przede wszystkim w tym sensie, że wpierw powinna być 
przez niego praktykowana w osobistym życiu. Tak było w życiu Pa-
na Jezusa: wszystko, co głosił, zachowywał w swoim życiu. W ten 
sposób winna być głoszona Ewangelia, jej nauczanie polega przede 
wszystkim na świadectwie życia. Pamiętamy zalecenie Pana Jezusa 
odnoszące się do uczonych w Piśmie: Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią (Mt 23,3). Zresztą jako kryterium przy-
należności do Bożej rodziny podaje wypełnianie Bożej woli: kto peł-
ni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35). W tym 
miejscu warto przypomnieć, że cała mądrość mnichów polegała na 
tym, że Ewangelię potraktowali bardzo konkretnie, jako wskazania w 
życiu. Największym niebezpieczeństwem dla współczesnych chrze-
ścijan jest sprowadzenie Ewangelii do idei, którą się głosi i pod którą 
się można podpisać, ale jednak pozostającą w sferze idei, a nie pro-
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gramu na zwykłą codzienność. Mądrość św. Benedykta i całego mo-
nastycyzmu polega na wprowadzaniu Ewangelii w konkretne życie. 
Właśnie to wprowadzenie w życie jest najważniejsze, bez niego ma-
my do czynienia z pozorem. Opat powinien być dobrze zaprawiony 
w praktycznym wprowadzaniu Ewangelii w życie.  

16 Opat nie powinien nikogo w klasztorze wyróżniać 17 ani kochać jednego mni-
cha bardziej od innego, chyba że ktoś okaże się lepszym w dobrych uczynkach 
i w posłuszeństwie. 18 Jeżeli nie ma jakiejś innej rozumnej przyczyny, wolno 
urodzonemu nie należy przyznawać żadnego pierwszeństwa przed tym, który 
wstąpił do klasztoru jako niewolnik. 19 Gdyby jednak opat uznał, że tego wy-
maga sprawiedliwość, on sam zdecyduje o miejscu takiego mnicha, kimkol-
wiek by on był. W innym przypadku niech wszyscy bracia zachowują swoje 
miejsca. 20 Czy wolni bowiem, czy niewolnicy, wszyscy jesteśmy jednym 
w Chrystusie i pod rozkazami jednego Pana dźwigamy równy [dla wszystkich] 
ciężar Jego służby. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę (Rz 2, 11). 
21 Tylko w jeden sposób możemy się wyróżnić w Jego oczach: jeśli będziemy 
pokorni, a zarazem lepsi od innych w dobrych uczynkach. 22 Niech więc opat 
darzy wszystkich jednakową miłością i niech wszystkich traktuje jednakowo, 
zgodnie z ich zasługami. 

„Wolność, równość i braterstwo” to sztandarowe hasła rewolucji 
francuskiej, którymi szczyciły się od tego momentu rozmaite ruchy 
demokratyczne i rewolucyjne. Historia pokazała, ile ludzkiego cier-
pienia zabrały próby urzeczywistnienia tych haseł. A do dzisiaj nie 
widać ani prawdziwej wolności, ani równości, ani braterstwa. Warto 
jednak wiedzieć, że te oświeceniowe hasła miały swoje urzeczywist-
nienie we wspólnotach żyjących według Reguły św. Benedykta. Ale 
trzeba powiedzieć, że samo rozumienie poszczególnych słów i spo-
sób ich realizacji są zupełnie inne u św. Benedykta niż w późniejszej 
historii. Zasada równego traktowania braci nie jest zasadą abstrak-
cyjną, niezależną od samego człowieka, którego dotyczy. Opat ma 
wszystkich jednakowo traktować, nie powinien jednego bardziej ko-
chać niż innego, ale jednak są powody, dla których pojawia się róż-
nica: „dobre uczynki i posłuszeństwo”. Opat nie ma zrównywać 
wszystkich do jednego poziomu, ale powinien umieć rozeznawać, 
kto naprawdę jest doskonalszy i zasługuje na wyróżnienie.  
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Zasada równości nie jest zasadą absolutną. Wyobraźmy sobie, że 
ktoś próbowałby taką zasadę zastosować na uczelni i zrównał profe-
sorów ze studentami. Czy takie zrównanie pozwoliłoby uczelni 
prawdziwie wypełniać swoje zadanie? Podobnie jest w życiu wspól-
nym: większy autorytet winni mieć ci, którzy posiadają do tego wła-
ściwe predyspozycje. Do opata należy rozeznanie tego. Dzisiaj nie 
trzeba chyba nikomu tłumaczyć, ile zła dzieje się przez to, że do 
władzy dostają się ludzie niemający do tego właściwych kompeten-
cji. Przy czym nie można kompetencji sprowadzić jedynie do wiedzy 
i zdolności organizacyjnych. Niezmiernie ważne są predyspozycje 
duchowe. Te właśnie św. Benedykt uznaje za przyczyny wyróżnienia 
we wspólnocie. Nie da się jednak tego uchwycić za pomocą formal-
nych kryteriów, jak to w wielu dziedzinach stara się dzisiaj robić, np. 
w szkole. Zdolność zobaczenia prawdziwej wartości moralnej czło-
wieka jest charyzmatem, czyli darem Ducha Świętego. 

23 Jako nauczyciel powinien opat trzymać się zawsze tej oto zasady Apostoła: 
Przekonywaj, proś, karć! (2 Tm 4,2 Wlg), 24 to znaczy stosownie do czasu 
i okoliczności łączyć surowość z łagodnością, okazując się raz wymagającym 
mistrzem, to znowu pełnym miłości ojcem. 25 Tak więc niekarnych 
i niespokojnych trzeba karcić bardziej surowo, posłusznych zaś, łagodnych 
i cierpliwych nakłaniać usilnie, by w dobrym postępowali. Co do niedbałych 
natomiast i lekceważących [jego polecenia] przypominamy, by ich ganił i karał. 
26 Niech nie przemilcza grzechów błądzących braci, lecz w miarę swych możli-
wości wyrywa je z korzeniami, gdy tylko zaczną się pokazywać, pomny na los 
Helego, kapłana z Silo. 27 Szlachetniejsze i rozumniejsze umysły niech gani 
słowami raz lub dwa; 28 występnych zaś, zatwardziałych i pysznych, jak rów-
nież nieposłusznych niech karci chłostą lub wyznacza im inną karę cielesną już 
za pierwszym razem, gdyż czytamy w Piśmie Świętym: Głupiego słowa nie 
naprawią (Prz 29,19) 29 i na innym miejscu: Uderz syna twego rózgą, 
a uwolnisz duszę jego od śmierci (Prz 23,14). 

Wychowanie jest sztuką. Nie ma w nim sztywnych reguł. Wiedzą 
o tym bardzo dobrze rodzice, którzy mieli kilkoro dzieci. Każde z 
nich jest inne i każde potrzebuje innego podejścia. Jeżeli wobec 
wszystkich stosuje się takie same metody, to przynoszą one całkiem 
różne efekty. Dlatego rozmaite teorie wychowawcze, które nie umie-
ją uwzględnić takich różnic, mogą zrobić dużą krzywdę przynajmniej 
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niektórym dzieciom. Według św. Benedykta opat po raz kolejny cha-
rakteryzuje się charyzmatem rozróżniania i umiejętnością doboru 
właściwych metod do odpowiednich osób. Przy czym św. Benedykt 
nie wyklucza także kar cielesnych, co przy dzisiejszej wrażliwości 
może się nie podobać. Trzeba jednak pamiętać, że do klasztoru tra-
fiali wówczas bardzo różni ludzie. Wielu z nich było na bardzo pry-
mitywnym etapie rozwoju. Pomijając już nawet fakt braku umiejęt-
ności czytania i pisania, przychodzili do klasztoru ludzie umysłowo 
ograniczeni, o czym świadczą rozdziały na temat kar. Do tak różnych 
ludzi trafiały zupełnie inne środki. Dzisiaj do klasztoru przychodzą 
ludzie na o wiele wyższym poziomie intelektualnym i kulturowym 
niż wówczas.  

Niezależnie od tego istotne jest wyczucie zarówno potrzeb, jak i 
środków komunikacji, które trafiają do odpowiednich osób. Klasztor 
jest tym miejscem, w którym autentycznie starano się przemieniać 
serce, czyli nawracać się. Mówi o tym ślub conversatio morum (na-
wrócenia obyczajów). Zresztą ten cel jest wiodący i wszystkie za-
równo zwyczaje, jak działania powinny być mu podporządkowane. I 
właśnie tym powinien się zasadniczo zajmować opat, pozostawiając 
sprawy praktycznego zarządzania klasztorem innym urzędnikom. Na 
początku rozdziału o opacie św. Benedykt wypowiedział tę zasadę 
bardzo zdecydowanie: „Niechaj opat zawsze pamięta, że przed bu-
dzącym bojaźń trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie spra-
wy: za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów” (RegBen 
2,6).  

30 Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest, jak go nazywają i wiedzieć, że 
komu dają więcej, od tego więcej będą wymagać. 31 Niech wie, jak trudnego i 
ciężkiego zadania się podjął: rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do na-
prawy obyczajów. Jednego musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego 
jeszcze przekonywać. 32 Niechaj do wszystkich tak dopasuje się i przystosuje, 
zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie 
tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem 
w dobrem. 
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Opat jest sługą. To on ma się dostosować w swoim podejściu do 
braci, a nie oni do niego. Od nich św. Benedykt oczekuje posłuszeń-
stwa, od niego oczekuje więcej: „Niechaj do wszystkich tak dopasuje 
się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego” (Reg 
Ben 2,32). Przypomina się w tym momencie Ewangelia, w której Pan 
Jezus mówi: że kto by chciał być pierwszym między wami, niech bę-
dzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,44). Nie chodzi o służalstwo, 
szukanie poklasku u publiczności, ale o takie wymagania, które każą 
się człowiekowi dostosować w swoim postępowaniu do drugiego, za 
którego jest odpowiedzialny. Wymaga to wielkiego wysiłku i umie-
jętności. Przede wszystkim trzeba umieć wsłuchać się w drugiego, 
aby rozpoznać jego autentyczne potrzeby i jednocześnie słabości. 
Nie po to, by je ganić, ale po to, aby je umiejętnie wykorzeniać.  

33 Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia 
dusz, które poddano jego władzy, a troszczyć się więcej o rzeczy przemijające, 
ziemskie i znikome. 34 Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad 
duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. 35 A niech się nie tłumaczy 
ubóstwem klasztoru, pamiętając, że napisano: Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33) 
36 oraz na innym miejscu: Bojący się Boga nie doświadczą biedy (Ps 34[33],10). 

Na koniec rozdziału o opacie św. Benedykt przypomina to, co 
najważniejsze: opat ma się troszczyć o zbawienie dusz, a wszystko 
inne powinno być temu celowi podporządkowane. Nie można tak 
troszczyć się o „rzeczy przemijające, ziemskie i znikome”, aby to 
powodowało zaniedbania w trosce o zbawienie. Niestety takie zagro-
żenie jest obecnie bardzo aktualne. Bardzo wielu ludzi popada w 
nadmierne zatroskanie o sprawy materialne i przemijające, zaniedbu-
jąc to, co najważniejsze w życiu. Często jest to motywowane ko-
niecznością zdobywania środków do życia. Pewnie w wielu przy-
padkach istotnie potrzeby są bardzo naglące i przygniatające. Nie-
mniej, kiedy damy się przygnieść zatroskaniu doczesnemu tak, że 
zapomnimy o Bogu, łatwo się pogubimy. Święty Benedykt przypo-
mina zapewnienie Pana Jezusa, że gdy będziemy się troszczyli o kró-
lestwo Boże i jego sprawiedliwość, reszta zostanie nam dodana (zob. 
Mt 6,33). Jest to niewątpliwie tajemnica Bożego działania, która rea-
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lizuje się w życiu wielu ludzi. Nie można jednak zuchwale zakładać, 
że Pan Bóg wszystko za nas zrobi w dziedzinie materialnej. Święty 
Benedykt wyraźnie mówi o konieczności pracy. Praca i wszelka 
działalność powinny być wykonywane z całą świadomością służby 
przed Bogiem. 

37 Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania 
z nich sprawy. 38 A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie 
pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak 
również oczywiście i za swoją własną. 39 W ten sposób będzie żył zawsze 
w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił 
z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi 
go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. 40 Napominając swo-
ich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia 
własnych błędów. 

Całe myślenie św. Benedykta wyrasta z perspektywy eschatolo-
gicznej, czyli widzenia wszystkiego w perspektywie spotkania z Bo-
giem na sądzie. Tylko taka perspektywa daje właściwą ocenę warto-
ści podejmowanych dzieł. Zawiera się w niej to, co Stary Testament 
nazywa „bojaźnią Bożą”, która jest początkiem mądrości. Bojaźń nie 
jest lękiem czy zastraszeniem, które odbierają człowiekowi zdolność 
wolnego działania. Bojaźń Boża przeciwnie pobudza do poważnego 
traktowania Bożych słów i odpowiedzialności za swoje życie, co 
powoduje, że człowiek pełen Bożej bojaźni jest w pełni dojrzały i 
odpowiedzialny. Nacisk na odpowiedzialność opata ma go wyczulić 
na troskę zarówno o braci, jak i o siebie samego.  

64. O USTANOWIENIU OPATA  
1 Przy ustanawianiu opata trzeba zawsze przestrzegać zasady, by ten nim został, 
kogo wybierze jednomyślnie i w bojaźni Bożej cała wspólnota lub choćby tylko 
jej część niewielka, lecz kierowana lepszym rozeznaniem. 2 O wyborze zaś roz-
strzygać musi wartość życia i mądrość nauki, i to nawet wówczas, gdyby we 
wspólnocie kandydat był ostatni w kolejności. 

Rozdział o ustanowieniu opata jeszcze raz podejmuje niezmiernie 
ważną w całej tradycji monastycznej postać mistrza. Sama zasada 
wyboru opata przez wspólnotę braci posiada ogromne znaczenie, 
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którego może dzisiaj nie widzimy wyraźnie. Dla lepszej orientacji 
warto sobie uświadomić, że w Regule Mistrza, która była podstawą 
redagowanej Reguły św. Benedykta, opata wyznaczał stary opat (zob. 
RM 92,71–93,90). Jeżeli jednak tego nie zrobił, wyznaczał go inny 
opat wskazany przez biskupa (zob. RM 93).  

Wybór opata można porównać do wyboru biskupa. Opat odgrywa 
w klasztorze podobną rolę jak biskup w diecezji. Obecnie biskupa 
mianuje papież, wybierając spośród przedstawionych mu kan-
dydatów. Przy czym samych ewentualnych kandydatów przedstawia-
ją papieżowi konferencja episkopatu oraz aktualny biskup. W prak-
tyce na wybór biskupa wierni nie mają wielkiego wpływu. Inaczej 
było za czasów św. Benedykta, gdy taki wpływ na wybór biskupa był 
bezpośredni. I tak sprawę ustawia św. Benedykt, to bracia rozstrzy-
gają o tym, kto zostanie opatem, a nie odchodzący opat lub biskup 
miejsca czy inni opaci.  

Jakie ma znaczenie wybór opata przez wspólnotę? Przede wszyst-
kim oznacza to, że to wspólnota jest nosicielem tradycji monastycz-
nej. Opat, jak wiemy, ma po dokonanym wyborze komentować samo 
Pismo Święte i Regułę, ale rozeznanie tego, kto ma dar Ducha Świę-
tego do takiego komentarza, należy do wspólnoty. Wspólnota klasz-
torna stanowi mały Kościół i podobnie jak Kościół powszechny ona 
zasadniczo jest nosicielem Ducha. Wszystkie charyzmaty pojawiają 
się jako dary dla wspólnego dobra.  

Zasada wyboru opata przez wspólnotę nawiązuje niewątpliwie do 
istniejącej od początku w tradycji monastycznej zasady wyboru mi-
strza przez ucznia. Nie chodzi jednak w tym przypadku o swoisty 
demokratyzm, wybieranie opata według upodobań, wygodnego dla 
wyborców. Święty Benedykt przewiduje taką okoliczność i każe in-
terweniować ludziom z zewnątrz: 

3 W przypadku, gdyby cała wspólnota wybrała zgodnie, co nie daj Boże, czło-
wieka pobłażającego jej [wszystkim] występkom, 4 i gdyby występki te doszły 
do uszu biskupa, do którego diecezji należy ów klasztor, lub do uszu innych 
opatów czy też mieszkających w sąsiedztwie chrześcijan, 5 nie wolno im dopu-
ścić do zwycięstwa tej zmowy przewrotnych. Muszą wówczas ustanowić god-
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nego zarządcę domem Bożym*. 6 A mogą być pewni, że otrzymają obfitą na-
grodę, jeśli zrobią to z czystych pobudek i gorliwości o sprawę Bożą. Popełnią 
natomiast grzech, jeśli tego zaniedbają. 

To zalecenie św. Benedykta wskazuje, jak mocno widzi on klasz-
tor w powiązaniu z całym Kościołem i wierzącymi. Klasztor winien 
dawać świadectwo życia prawdziwie oddanego szukaniu Boga i Jego 
woli. Jest on domem Bożym i miejscem, gdzie wytrwale podejmuje 
się walkę ze swoimi upodobaniami. Klasztor, w którym „pobłaża się 
wszystkim występkom” ludzi, daje antyświadectwo, niszcząc w ten 
sposób „sprawę Bożą”. Wspólnota monastyczna nie jest żadną ode-
rwaną od świata grupą ludzi starających się o zdobywanie indywidu-
alnej doskonałości. Jest ona miejscem, gdzie inni mają prawo spo-
tkać prawdziwych uczniów Pana.  

7 Ten, kto został opatem, niechaj zawsze pamięta, jakie brzemię podjął i komu 
zda sprawę ze swego zarządu. 8 Niech wie, że ma raczej pomagać niż przewo-
dzić. 9 Powinien być więc uczony w Prawie Bożym, by potrafił i miał z czego 
wydobywać rzeczy nowe i stare (Mt 13,52), powinien mieć czyste serce, trzeź-
wy umysł i miłosierdzie. 10 Niech zawsze miłosierdziu daje pierwszeństwo nad 
sądem, aby sam go także dostąpił. 11 Niechaj nienawidzi wad, a miłuje braci. 

Podobnie jak w drugim rozdziale św. Benedykt przypomina opa-
towi, jaką przyjął odpowiedzialność i do czego ona go zobowiązuje. 
Jego urząd jest służbą – „ma raczej pomagać niż przewodzić”. Opat 
nie może być żądny władzy. Powinien być autentycznie zatroskany o 
przekaz Bożej nauki. Powinien, jak uczony w Piśmie, umieć wydo-
bywać rzeczy nowe i stare (Mt 13,52). Przede wszystkim powinien 
sam być człowiekiem dojrzałym duchowo, czego przejawem jest 
czyste serce. Ono od czasów Ojców Pustyni było praktycznym celem 
ascezy. Do tego, jako przełożony, powinien mieć: „trzeźwy umysł 
i miłosierdzie”. Przy czym to ostatnie powinno mieć pierwszeństwo 
nad sądem. Opat powinien być przeźroczysty dla braci, powinien 
swoim postępowaniem odsłaniać działania samego Boga: Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będzie-
cie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, 
a będzie wam odpuszczone (Łk 6,36n). Na koniec św. Benedykt po-
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daje złotą zasadę postępowania z podwładnymi: „Niechaj nienawidzi 
wad, a miłuje braci”.  

Ten fragment Reguły zawiera w sobie genialną syntezę tego, kim 
powinien być każdy ojciec, każdy przełożony wspólnoty, proboszcz, 
a także szef w pracy.  

12 W karaniu niech postępuje roztropnie i bez przesady, aby usuwając rdzę nie 
zniszczył samego naczynia. 13 Niech baczy zawsze na własną ułomność i niech 
pamięta, by nie łamać zgniecionej trzciny. 14 Nie chcemy przez to powiedzieć, 
że ma pozwalać na rozrastanie się wad, lecz niech je tępi roztropnie 
i z miłością, w sposób, jaki uzna za pożyteczny dla każdego, jak to już powie-
dzieliśmy. 15 Niech się stara, aby więcej go kochano, niż miano się lękać. 

Ostatnia zasada z poprzedniego akapitu otrzymuje swoje rozwi-
nięcie i konkretne wskazania. Istotne są przy tym z jednej strony 
spojrzenie na cel wszelkiego działania wychowawczego i podejmo-
wanie decyzji zgodnych z tym celem: ostateczna dojrzałość. Nie 
można reagować na zachowania podwładnych spontanicznie, dążąc 
do osiągnięcia natychmiastowego efektu. Takie działania bywają 
skuteczne jedynie na chwilę i nie wiodą do osiągnięcia prawdziwego 
wzrostu duchowego. Do postępu duchowego prowadzi zasadniczo 
przykład i doświadczenie miłości. Wszelka kara ma sens jedynie 
wówczas, gdy jest przyjmowana w poczuciu, że nie przeczy ona mi-
łości, że jest jedynie narzędziem do osobistego dojrzewania. Kara nie 
może budzić lęku, sprowadzając człowieka do roli poddanego obrób-
ce opornego przedmiotu. Bez zrozumienia przez podwładnego, że 
nawet surowe działanie opata wyrasta z miłości, wszelkie wysiłki 
wychowawcze do niczego nie będą prowadziły. Zasada: „Niech się 
stara, aby więcej go kochano, niż miano się lękać” posiada uniwer-
salne znaczenie we wszystkich sytuacjach wychowawczych, przede 
wszystkim w życiu rodzinnym i w szkole. 

W naprawianiu innych opat powinien zachować roztropność. Naj-
lepiej można się jej nauczyć na przykładzie własnego życia. Trzeba 
jednak mieć zdolność krytycznego patrzenia na siebie. I tego św. Be-
nedykt domaga się od opata.  
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16 Nie powinien być nieopanowany ani trwożliwy, ani krańcowy, ani uparty, ani 
zazdrosny i zbyt podejrzliwy, bo nigdy nie zazna spokoju. 17 W swych zarzą-
dzeniach przezorny i rozważny, [bez względu na to] czy sprawa, w której wy-
daje polecenie dotyczy Boga czy świata, niech zawsze zachowuje wnikliwość 
i umiar, 18 pomnąc na roztropność świętego Jakuba, gdy mówił: Jeśli zmęczę 
moje stada nazbyt uciążliwą drogą, padną wszystkie jednego dnia (Rdz 33,13 
Wlg). 

Święty Benedykt niezmiernie trafnie ujmuje cechy dobrego ojca. 
Wpierw wymienia wady, które powodują, że nie można prawdziwie 
przyjąć odpowiedzialności za kształtowanie innych. Nieopanowanie 
powoduje, że zbyt gwałtownie i od razu reagujemy, co powoduje 
często urazy u tych, którzy tego doznają. Pierwszym warunkiem 
umożliwiającym wychowanie jest akceptacja człowieka takim, jakim 
jest. Nieopanowanie powoduje negatywne doświadczenie odrzuce-
nia. Potem trudno to nadrobić. Pierwsze wrażenie jest niezmiernie 
mocne i najczęściej rozstrzygające.  

Trwożliwość, lęk są złymi doradcami w kierownictwie. Dobry oj-
ciec musi umieć zaufać. Tak było w przypadku ojca miłosiernego z 
Łk 15. On wiedział, że młodszy syn popełni wiele głupstw, ale mimo 
tego pozwolił mu odejść. Bez osobistego doświadczenia nie można 
prawdziwie dojrzeć. Zaufanie ojca stało się potem podstawą zdecy-
dowania się, aby powrócić.  

Krańcowość, czyli widzenie wszystkiego w czarno-białych bar-
wach, jest swoistą chorobą. Życie w przeważającej części jest szare, 
czyli ani czarne, ani białe. A w istocie jest ono kolorowe, wielo-
barwne. Jeżeli ktoś pragnie widzieć wszystko krańcowo: albo czarno, 
albo biało, to właściwie jest skazany na uproszczenie, bo nie ma sy-
tuacji tak jednoznacznych. Trzeba zatem, upraszczając, pokazać sa-
mo dobro i zalety, bądź też same wady i zło. Jeżeli ktoś jest bardziej 
wrażliwy i nie potrafi się zgodzić na uproszczone widzenie świata, 
zostaje rozdarty i najczęściej popada w rozpacz. Ci, którzy wytrzy-
mują tak uproszczoną wizję życia, stają się fanatykami albo ideolo-
gami niebezpiecznymi dla innych.  
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Upór nie pozwala dopuścić innej możliwości. Święty Benedykt w 
Regule pokazuje, jak należy dawać ludziom swobodę w sprawach 
drugorzędnych po to, by mogli oni skoncentrować się na tym, co za-
sadnicze. Odnośnie do spraw organizacji życia daje zalecenia, ale 
jednocześnie mówi, że jeżeli warunki miejscowe wskazują na coś in-
nego i opat uzna to za stosowne, to należy zrobić inaczej. Upór po-
winien cechować mnicha w sprawach zasadniczych. Święty Bene-
dykt zaleca go odnośnie do wzajemnej miłości: „Ta więc właśnie 
gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości” 
(RegBen 72,3). Słowo gorliwość jest przekładem łacińskiego zelum, 
co we wcześniejszym wierszu było tłumaczone jako „zawziętość”, 
które w języku polskim ma negatywną konotację. Niemniej w owej 
gorliwości należy widzieć uparte dążenie do realizacji „żarliwej mi-
łości”. W przypadkach drugorzędnych upór najczęściej przeszkadza 
w realizacji dobra.  

Zazdrość i podejrzliwość nie pozwalają na rozwinięcie się praw-
dziwie osobowych więzi, które ze swej natury muszą szanować wol-
ność. A to umożliwia jedynie ufność i nadzieja. Prawdziwa więź 
osobowa jest możliwa jedynie poprzez ufność i w oparciu o nadzieję. 
Jeżeli domagamy się pewności, to nigdy jej nie będziemy mieli. 
Pewność można uzyskać jedynie przez odebranie komuś wolności, a 
to nigdy nie jest możliwe, póki człowiek żyje. Pewnym można być 
jedynie trupa.  

Pozytywne cechy: przezorność, rozwaga, umiar i roztropność sza-
nują podstawowe prawa rozwoju życia. Tutaj nie da się niczego 
przyśpieszyć. Wszystko ma swój czas. Dobry wychowawca powi-
nien o tym wiedzieć. Ponadto inny jest czas dla różnych osób. Każdy 
ma swój niepowtarzalny rytm. W kierowaniu większą wspólnotą 
trzeba uwzględnić te różnice, nie wprowadzając niepotrzebnych po-
działów i napięć. Stąd następne zalecenie umiejętności rozeznania, 
co komu w danej chwili jest potrzebne.  

19 Niech więc opat przyswoi sobie i ten, i inne przykłady roztropności, owej 
matki wszystkich cnót, i niech wszystkim kieruje z takim umiarem, by i mocni 
mieli to, czego pragną i słabi nie uciekali. 20 A zwłaszcza sam musi tę Regułę 



 52 

we wszystkim zachowywać, 21 aby – gdy dobrze będzie zarządzał – mógł usły-
szeć od Pana to, co ów sługa dobry, który rozdawał na czas pszenicę swoim 
współtowarzyszom: 22 Zaprawdę powiadam wam – rzekł Pan – postawi go nad 
całym swoim mieniem (Mt 24,47). 

Na koniec św. Benedykt przypomina opatowi, że sam powinien 
zadbać o swoją własną uczciwość wobec Reguły. Właściwie poza 
tym apelem do sumienia Reguła nie daje żadnego innego narzędzia 
do poprawy samego opata. Z naszej perspektywy jest to pewien brak. 
Każdy jest jedynie człowiekiem i popełnia błędy. Tak np. było w 
przypadku króla Dawida. Do niego jednak Bóg posłał proroka Nata-
na, który mu wskazał jego grzech. W Regule, mimo że św. Benedykt 
zna słabość ludzką i zna przykłady złych opatów, nie daje żadnego 
wewnętrznego narzędzia do napomnienia czy w sytuacji krańcowej 
do usunięcia z urzędu opata. Możliwie jest to jedynie przez inter-
wencję z zewnątrz, o czym była mowa wyżej. Takie podejście św. 
Benedykta wiąże się z istniejącym wówczas ogromnym, praktycznie 
niekwestionowanym autorytetem mistrza, który jest zastępcą samego 
Chrystusa. Dzisiaj jest nieco inna sytuacja. Przede wszystkim opat 
ma swoich zwierzchników, w Rzymie jest Kongregacja do spraw ży-
cia konsekrowanego, a pośrednio zwierzchnikiem jest opat prezes 
kongregacji, do której klasztor należy. Ta władza, chociaż raczej da-
leko, jest świadectwem tego, że nie ma on władzy nieograniczonej. 
Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od Reguły samo Pismo Świę-
te daje nam wręcz nakaz napomnienia braterskiego, które obowiązuje 
i obowiązywało również w klasztorach. Być może właśnie dlatego 
nie trzeba było ustanowienia szczególnej regulacji prawnej takiej sy-
tuacji.  

3. O ZWOŁYWANIU BRACI NA RADĘ  
1 Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niechaj opat zwoła ca-
łą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. 2 Wysłuchawszy opinii braci, niech ją 
sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej wskazane. 
3 Powiedzieliśmy zaś, że wszystkich należy wzywać na radę, gdyż Pan często 
właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze. 
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Rozdział trzeci Reguły jest niezmiernie ważny. Mówi on o trzecim 
filarze benedyktyńskiego życia, o wspólnocie. Stanowi to niewątpli-
wie nowość na tle ówczesnego monastycyzmu, gdzie mistrz był nie-
podważalnym autorytetem i przełożonym. Natomiast w Regule św. 
Benedykta widać przede wszystkim, że opat jest nie tyle mistrzem, 
który wszystko najlepiej wie, ile raczej charyzmatykiem, inspirato-
rem i „dyrygentem” całego zespołu. Święty Benedykt nie pozwala 
mu samodzielnie o wszystkim decydować, ale każe się pytać całej 
wspólnoty! Bardzo mocno podkreśla, że ma wezwać na radę wszyst-
kich, nawet najmłodszych, a dzisiaj trzeba by powiedzieć, nawet 
najgłupszych, „gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia 
to, co jest lepsze”. Opat ma ich wszystkich wysłuchać, „a następnie 
zrobi to, co uzna za bardziej wskazane”. Istota wyboru polega na od-
czytaniu wskazania Ducha Świętego. Opat jest tym, który przede 
wszystkim ma to umieć rozeznać. To jest jego najważniejszy chary-
zmat.  

Trzeba jednak wiedzieć, że samo przedstawienie problemu, czyli 
postawienie pytania, odpowiednio ukierunkowuje dialog i ewentual-
ne rozwiązanie. Dlatego opat powinien umieć właściwie „przedsta-
wić wspólnocie, o co chodzi”. Zdolność właściwego postawienia py-
tania jest wielką sztuką. To jest właściwie druga strona charyzmatu 
rozeznania duchowego. Niezależnie jednak od posiadania takiego 
charyzmatu, trzeba nieustannie być otwartym na inne sposoby prze-
mawiania Ducha. Stąd konieczność wysłuchania wszystkich, nawet 
najmłodszych i najgłupszych. 

4 Bracia zaś powinni wyrażać swe zdanie z wielką pokorą i uległością. A niech 
się nie ośmielają bronić zuchwale tego, co im samym wyda się słuszne. 
5 Decyzja musi zależeć głównie od sądu opata, tak że gdy on coś uzna za bar-
dziej wskazane, wszyscy się do tego zastosują. 6 Jednakże podobnie jak godzi 
się, by uczniowie słuchali mistrza, tak trzeba by i on zarządzał wszystkim 
w sposób mądry i sprawiedliwy. 

Zasada wsłuchania w głos Ducha Świętego odnosi się do wszyst-
kich. Nie tylko opat powinien słuchać i być otwarty, ale wszyscy. 
Dlatego wypowiedzi mnichów powinny być stonowane, powinny 
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wyrastać ze świadomości, że podaje się jedynie własne subiektywne 
racje, które wcale nie muszą być zgodne z prawdą. Osąd należy do 
opata. Zuchwałe bronienie swoich racji świadczy o chęci przeforso-
wania własnych pomysłów, co z kolei nie jest świadectwem otwarcia 
się na prawdę i na Ducha. Jednocześnie zasada posłuszeństwa przy-
pomniana w tym miejscu jest uzupełniona o wymagania odnoszące 
się do opata: „trzeba by i on zarządzał wszystkim w sposób mądry 
i sprawiedliwy”. Opat powinien być mądry. Racja nie leży po stronie 
silniejszego, ale dochodzi do niej człowiek rozsądny, posiadający 
dystans do siebie samego. 

7 We wszystkim więc niech wszyscy idą za Regułą, jak za mistrzynią, i niech 
nikt lekkomyślnie od niej nie odstępuje. 8 Niech nikt w klasztorze nie idzie za 
wolą własnego serca. 9 Niechaj nikt nie śmie spierać się ze swoim opatem zu-
chwale lub poza klasztorem. 10 A gdyby się ktoś na to poważył, należy go uka-
rać zgodnie z Regułą. 

Istnieje niebezpieczeństwo „sejmikowania”, co dobrze znamy z 
naszej historii. Obecnie także pokazuje się, jak decyzje sejmowe są 
często dyktowane politycznymi uwarunkowaniami i układami, a nie 
prawdziwą racją i mądrością. Co gorzej, mówi się, że niektóre usta-
wy można wręcz kupić! Rozgrywka pomiędzy różnymi grupami in-
teresu, różnymi ideologiami itp. potrafi zniweczyć prawdziwy sens 
wspólnej rady. Dlatego potrzebne jest zachowanie podstawowych 
zasad we wzajemnych relacjach. Przede wszystkim istotna jest Regu-
ła, wypróbowana przez wieki. Nie można łatwo od niej odstępować. 
Łatwo można ulec mniemaniu, że się jest mądrzejszym, bardziej no-
woczesnym. Ale w ten sposób najczęściej ulega się zwiedzeniu. Ist-
nieją żelazne prawa dotyczące naszego ludzkiego życia i postępowa-
nia. Łamanie tych praw prowadzi do negatywnych skutków. Święty 
Benedykt przypomina o tym, nakazując przede wszystkim, by: „nikt 
w klasztorze nie szedł za wolą własnego serca”, czyli by nikt nie sta-
rał się forsować swoich pomysłów. Chyba przed niczym nie prze-
strzega w całej Regule tak często, jak właśnie przed tendencją do rea-
lizowania własnej woli. Właściwie nieustannie do tego tematu wraca.  
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Inną ważną zasadą jest to, by nie spierać się zuchwale z opatem na 
tematy wspólnotowe poza klasztorem. Nie tylko podrywa to autory-
tet opata, ale jest bardzo wyraźnym znakiem forsowania swojego 
zdania i kwestionowania swojego przełożonego. Takie spieranie się 
do niczego nie prowadzi. Nie przygotowuje lepszego rozeznania 
sprawy, nie pozwala porozumieć się, nie zmienia samej decyzji, ale 
jedynie wprowadza zamieszanie, podrywa autorytet i staje się świa-
dectwem rozbicia we wspólnocie, czyli jest antyświadectwem. Dzi-
siaj w dobie powszechnego szemrania i wymądrzania się być może 
nie rozpoznajemy dobrze zła takiego postępowania. 

11 Sam jednak opat niech robi wszystko z bojaźnią Bożą, zawsze zachowując 
Regułę, musi bowiem pamiętać, że z całą pewnością ze wszystkich swoich roz-
strzygnięć zda sprawę przed Bogiem, który jest najsprawiedliwszym Sędzią. 

Święty Benedykt właściwie nie nakłada na decyzje opata żadnych 
formalnych ograniczeń, odwołując się jedynie do jego sumienia i od-
powiedzialności przed Bożym sądem. Dzisiaj po wielu wiekach do-
świadczenia Kościół nie daje nikomu takich uprawnień. Władza opa-
ta jest obecnie ograniczona także formalnie. Niemniej świadomość 
nieustannego stania w obliczu Boga pozostaje ważnym wskazaniem. 
Obecnie, wydaje się, podchodzimy do życia we wspólnotach klasz-
tornych bardziej formalnie, mniej teologicznie. To, co wynikało ze 
wspólnego szukania Bożej woli i dlatego było obwarowane posłu-
szeństwem, czyli dyscypliną wsłuchania się w głos Boga, zostało od-
czytane od strony samego prawa, czyli wskazań, w aspekcie tego, co 
kto może i do czego ma uprawnienia. W oderwaniu od autentyczne-
go szukania Boga takie podejście przypomina raczej wojsko niż ży-
wą wspólnotę. Z kolei gdy samo prawo rozumie się liberalnie, two-
rzy się wówczas grupa razem żyjących gentelmanów, którzy sobie 
nie wchodzą w paradę. Istnieje także rodzaj ślepego posłuszeństwa 
człowiekowi, który w pysze swego serca uważa się za wyrocznię. 
Wówczas zamiast wspólnoty powstaje sekta. I takie tragiczne nie-
bezpieczeństwo istnieje. Stąd potrzebna opatowi pokora i bojaźń Bo-
ża. Bez nich powstają dewiacje. 

12 Jeśli zaś chodzi o jakieś mniej ważne sprawy klasztoru, niech opat wzywa na 
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radę jedynie starszych, 13 bo napisane jest: Nic nie czyń bez rady, a po uczynku 
nie będziesz żałował (Prz 31,3 Wlg; Syr 32,24 Wlg). 

Nie tylko zatem w wielkich sprawach należy się radzić, ale wła-
ściwie prawie we wszystkich znaczących sprawach klasztoru. Umie-
jętność korzystania z rady jest oznaką pokory. Znowu nie chodzi je-
dynie o formalne przeprowadzenie spotkania senioratu. Można takim 
gremium manipulować i przeprowadzać swoje rozstrzygnięcia. Zaw-
sze najistotniejsze jest otwarcie na Ducha Świętego. Wszystko w 
klasztorze powinno być nastawione na szukanie Boga i Jego woli, co 
się wyraża otwartością na Ducha. Bez tego otwarcia nawet najbar-
dziej trzymająca się litery Reguły wspólnota nie realizuje zamysłu 
św. Benedykta, a tym samym nie wejdzie w żywe doświadczenie 
Boga we wspólnocie. Jan Paweł II o wspólnocie osób konsekro-
wanych powiedział, że „braterska komunia jest nie tylko narzędziem 
służącym określonej misji, ale przede wszystkim przestrzenią teolo-
galną, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmar-
twychwstałego Pana (por. Mt 18, I 20)” (VC 42). Podobnie powinno 
być także we wszystkich wspólnotach, które w otwartości na Ducha 
Świętego szukają drogi. 

PODSTAWOWE ZASADY ŻYCIA DUCHOWEGO 

4. JAKIE SĄ „NARZĘDZIA” DOBRYCH UCZYNKÓW  
Po określeniu zasadniczych celów i struktur życia monastycznego 

Reguła przechodzi do omówienia „narzędzi” dobrych uczynków. Ca-
ła mądrość Reguły właściwie zawiera się w prostej myśli: życie i 
zbawienie przynosi nam prawdziwe zawierzenie i pójście za słowem 
Bożym. Odpowiada to wyraźnym wskazaniom Pana Jezusa kilka-
krotnie powtarzanym w różny sposób. Najbardziej może jest znane:  

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 
wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, 
bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 
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zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuci-
ły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki (Mt 7,24–27). 

Nie można ograniczyć się jedynie do ciągłego zgłębiania Bożych 
prawd, ale trzeba po prostu nimi żyć. Ta myśl, prosta i oczywista, 
okazuje się w praktyce niezmiernie trudna. Dzieje się w tym przy-
padku podobnie jak z modlitwą. Kiedy do niej przystępujemy, poja-
wia się nagle tyle koniecznych spraw do załatwienia, tyle myśli ge-
nialnych, które trzeba podjąć itd. Dla szatana nie ma nic bardziej 
nienawistnego, jak nasz bezpośredni kontakt z Bogiem. Nie jest dla 
niego tak niebezpieczne rozważanie, studiowanie myśli, rozmowy i 
dyskusje. Natomiast nie do zniesienia jest żywa modlitwa, stąd takie 
przeszkody i takie ataki. Dlatego właśnie dla nas osobiście naj-
ważniejsza jest troska o obecność modlitwy nawet wówczas, gdy ona 
się nam nie „udaje”. Przypomnijmy sobie, co się dzieje z naszymi 
myślami podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, jak trudno 
nawet przez 5 minut pozostać w skupieniu otwartym tylko na Boga 
tak, aby nasze myśli nie „uciekały” w codzienne sprawy. Możemy 
wtedy zwątpić, czy nasza modlitwa jest ważna, czy jest przyjęta 
przez Boga. Pojawiające się rozproszenia nie oznaczają jednak, że 
modlitwa jest nieważna. Raczej są znakiem, że szatan chce nam w 
niej przeszkodzić. Należy wtedy pamiętać, że modlitwa to akt miło-
ści, a miłość to przede wszystkim obecność dla Boga.  

Podobnie w odniesieniu do „praktyki życia”. Stosunkowo łatwo 
ulegamy ideologizacji, to znaczy wpadamy w ducha dyskusji na te-
mat, jak powinno być, co jest słuszne, a co nie, jak należałoby żyć i 
postępować. Szczególnie mocno ujawnia się to oburzeniem na złe 
postępowanie innych, wręcz zgorszeniem z tego powodu, krytyko-
waniem postępowania, czy tworzeniem frontu przeciw zgorszeniu, 
walką ze „złymi”. Takie postępowanie daje nam poczucie własnej 
sprawiedliwości. Kiedy jednak uczciwie spojrzymy na siebie sa-
mych, okaże się, że bardzo wiele sami zawalamy, nie wypełniamy 
tego, co powinniśmy. Wówczas pojawia się słuszne usprawiedliwie-
nie: przecież musimy walczyć z szerzącym się złem! Tym samym 
jednak ulegamy pokusie i na inny sposób dajemy się zwieść Złemu. 
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Jemu przecież ostatecznie chodzi nie o prawdę i sprawiedliwość, ale 
o wzajemne nienawiści. Postawa łatwego krytykowania innych wy-
rasta z braku pokory, podstawy duchowego wzrostu. Czasem trudno 
nam zrozumieć czyjś błąd, a być może zrobilibyśmy tak samo w po-
dobnej sytuacji. 

Prawdziwa walka rozgrywa się w naszych sercach, nie w gło-
śnych bataliach, nie w nieustannym „szukaniu” mądrości, ale w prak-
tyce tego, o czym wiemy, że jest dobre. Właściwie 4. rozdział Reguły 
zbiera takie zasady postępowania z Pisma Świętego i tradycji Ojców 
Pustyni, które są nam zazwyczaj dobrze znane i zawsze dostępne. 
Istotne dla Reguły i całego życia monastycznego jest to, że te zasady 
stają się praktycznymi wskazaniami w życiu codziennym. Taki jest 
cel ich spisania w tekście Reguły. Ten praktyczny wymiar życia mo-
nastycznego jest chyba jego największą mądrością. Oczywiście 4. 
rozdział nie daje kompletnego zestawu zasad postępowania, niemniej 
jako „mała reguła dla początkujących” (RegBen 73,8) wystarcza dla 
postępowania za Chrystusem.  

Święty Benedykt podaje te zasady, czerpiąc z różnych źródeł, ale 
w związku z tym zasady dotyczące podobnego zagadnienia pojawia-
ją się w różnych miejscach. W naszym komentarzu staramy się je 
pogrupować wokół trzech zasadniczych tematów: wpierw zasady 
odnoszące się do naszej relacji do Boga, następnie relacji do bliźnie-
go, a na końcu odniesienia do siebie samego, czyli zasad odnoszą-
cych się do ascezy. 

W relacji do Boga 
Rozdział czwarty otwiera synteza, jaką podał nam sam Pan Jezus, 

odpowiadając na pytanie faryzeusza: Które jest pierwsze ze wszyst-
kich przykazań? (Mt 12,28). 

1 Przede wszystkim kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy, 
2 następnie bliźniego, jak siebie samego (4,1n). 

Pierwsze i najważniejsze narzędzie postępu duchowego odnosi się 
do naszej relacji do Boga. Z niego wynikają inne wskazania. Tak jest 
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w porządku przykazań jak i całego Prawa. Po tym wskazaniu nastę-
pują przykazania odnoszące się do naszej więzi z bliźnimi. Dopiero 
w dalszej części rozdziału znajdujemy inne wskazania, tym razem 
bardziej praktyczne, odnoszące się do relacji z Bogiem. 

 41 Nadzieję swoją w Bogu pokładać. 

Powstaje oczywiście pytanie: co znaczy pokładać nadzieję w Bo-
gu? Nie oznacza to, że Bóg ma być realizatorem naszych oczekiwań, 
że kiedy już wszystko zawodzi, należy się do Niego uciekać. Bóg 
zawsze daje według swojej woli i miary, co zazwyczaj wygląda ina-
czej niż byśmy sobie wyobrażali. Sposób, w jaki nas Bóg prowadzi, 
jest wielkim misterium. Można jednak poznać Jego działanie choćby 
przez to, że chroni nas od złego, które się nie realizuje, chociaż wła-
ściwie powinno. Innym znakiem tego prowadzenia jest stopniowy 
wzrost naszej dojrzałości, którą możemy zauważyć, patrząc wstecz. 
Nadzieja położona w Bogu owocuje i po owocach poznajemy Jego 
bliskość. 

Pod koniec rozdziału św. Benedykt jeszcze raz powraca do ko-
nieczności pokładania nadziei w Bogu, ale w sformułowaniu odno-
szącym się do sytuacji uświadomienia sobie wielkości swojego grze-
chu: 

74 I nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. 

Te wskazania są szczególnie ważne w momentach kryzysu, kiedy 
pojawia się zwątpienie. Trzeba wiedzieć, że Bóg przebaczy, jeżeli 
Go autentycznie prosimy. Mędrzec w Starym Testamencie mówi, że 
Bóg jest miłosierny, bo nie może być inny, uwłaczałoby to Jego po-
tędze.  

Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie 
zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi. Podstawą Twojej spra-
wiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko osz-
czędzasz (Mdr 12,15n). 

Do Boga możemy zawsze się zwracać i zawsze możemy liczyć na 
Jego miłosierdzie. W momencie śmierci tej nadziei musimy się 
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trzymać niewzruszenie. W ostatniej pokusie szatan będzie się starał 
odebrać nam właśnie tę nadzieję, abyśmy pogrążeni w rozpaczy cał-
kowicie wpadli w jego ręce. „Nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie 
Boże” pozostaje naszą ostateczną nadzieją. 

Często zwątpienie bierze się z przekonania, że sami powinniśmy 
być doskonali, że zawsze powinniśmy robić dobrze. Natomiast spra-
wa wygląda inaczej. Sami nie jesteśmy dobrzy, ale dobro pochodzi 
od Boga: 

42 Widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je Bogu, nie sobie. 

Święty Benedykt po raz drugi nawiązuje do tej prawdy. Nawet 
dobro, jakie w sobie dostrzegamy, trzeba widzieć jako dar od Boga. 
Wcześniej pisał o tym w Prologu: 

Tacy ludzie, pełni bojaźni Pańskiej, nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, 
że dobrze postępują. Uważają bowiem, że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie 
z własnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi (RegBen Prol 29). 

Dla współczesnego człowieka, u którego liczą się jego osobiste 
umiejętności, dokonania, wypracowane sukcesy, takie stwierdzenie 
brzmi co najmniej dziwnie, gdyż pozbawia go jego zasług. Czyżby 
człowiek miał się nieustannie uważać za pozbawionego wszelkich 
zdolności robienia dobra, za nieudacznika, który niczego nie potrafi? 
Pomijając uwagę, że w istocie wszystko, co człowiek zrobi, jest nie-
doskonałe i zawsze posiada wady, wydaje się, że trzeba nieco inaczej 
spojrzeć na całą sprawę. Jeżeli dobro, jakie robimy, jest całe z nas, to 
jest ono na naszą miarę i tym samym przemijające. Jeżeli natomiast 
dobro, jakie czynimy, pochodzi od Boga, to zawiera ono w sobie Je-
go miarę. Najprawdopodobniej przez nasze ograniczenie nie może 
się ono w pełni rozwinąć, ale jednak przez ów Boży dar mamy udział 
w misterium samego Boga i Jego wiecznego królestwa. To jest zatem 
wielka godność, a nie umniejszenie.  

Dalej św. Benedykt przypomina odwrotną zasadę: 
43 Zło zaś uznawać zawsze za własne dzieło i sobie je przypisywać. 
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I tutaj spotykamy się z podobną prawdą, tyle że mówiącą o prze-
ciwnych wartościach. Przez to, że zło jest z nas, jest ono „niedosko-
nałe”, a to znaczy nie jest złem do końca, nie jest złem absolutnym. 
Człowiek, póki żyje, zawsze może się nawrócić i otrzymać zbawie-
nie. Ponadto paradoksalnie zło, które przez nasz wstyd najbardziej 
boimy się ujawnić, jest ostatnią rzeczą, którą potrafimy oddać Bogu. 
Dlatego wyznanie swoich grzechów jest najprawdziwszym oddaniem 
się Bogu do końca, bo nie mamy już nic, co mielibyśmy do ukrycia 
przed Nim. 

Uznanie swego grzechu stanowi początek prawdziwego nawróce-
nia. Kiedy się bronimy przed uznaniem popełnionego zła, staramy 
się budować fałszywą rzeczywistość. Proste przyjęcie grzechu za 
swój czyn, bez szukania innych jego źródeł, jest pierwszym krokiem 
na drodze do powierzenia się prawdzie. 

44 Lękać się dnia sądu. 
45 Drżeć przed piekłem. 
46 Całą duszą pragnąć życia wiecznego. 
47 Śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma. 

Chrześcijanin jest człowiekiem eschatologicznym, to znaczy 
człowiekiem, który patrzy na swoje obecne życie przez pryzmat koń-
ca, czyli spotkania z Bogiem. Dosyć wcześnie eschatologię ujęto w 
prostym zestawieniu czterech pojęć, tak zwanych „rzeczy ostatecz-
nych”: śmierci, sądu, piekła i nieba. Dzisiaj staramy się patrzeć na 
Boga przez pryzmat Jego miłosierdzia i dlatego nie akcentujemy ani 
sądu, ani piekła. Dlatego takie odwrotne ujęcie może razić dzisiej-
szego czytelnika. Niemniej, istotny jest sposób widzenia rzeczywi-
stości niejako od końca, a zagrożenie utraty życia w wymiarze 
wiecznym jest realne. Bóg nikogo na siłę nie zbawi. On zaprasza nas 
do życia, ale człowiek może Bogu powiedzieć „Nie!”. To jest fatalna 
możliwość, ale możliwość realna! Trzeba sobie z niej zdawać spra-
wę. W Prologu św. Benedykt wypowiada podobną myśl:  

Jeśli pragniemy uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, 43 to póki jest jesz-
cze czas, póki w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełniać w świetle 
ziemskiego życia, 44 śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść 
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na wieczność (RegBen Prol 42–44). 

Ostatnie zdanie przypomni słynne zdanie zmarłego ks. Jana 
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.  

W praktyce zatroskanie o życie wieczne przejawia się nieustanną 
przytomnością:  

48 W każdej chwili strzec swego postępowania. 
49 Uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym miejscu. 

I znowu takie sformułowanie może nas dzisiaj razić. (Sartre) 
Można sobie wyobrazić Boga jako policjanta, który kontroluje nas 
nieustannie. Ale nie o taki lękowy obraz Boga chodziło św. Bene-
dyktowi. Wzywa on do odważnego pójścia drogą Ewangelii. Trzeba 
zobaczyć w tych zdaniach jedną z najbardziej podstawowych zasad 
życia duchowego: konieczność nieustannego bycia przytomnym. 
Musimy zawsze wiedzieć, co i dlaczego robimy. Ponadto należy się 
co chwilę pytać: Czy powinienem to jeszcze robić, czy nie powinie-
nem już skończyć i robić czegoś innego? Bardzo niszczące dla na-
szego życia duchowego są momenty bezprzytomności i mechanicz-
nego działania albo ucieczki w marzenia. Jest to trudne zwłaszcza w 
dzisiejszych czasach, kiedy dużo pracujemy i szukamy potem „relak-
su”, który bardzo często sprowadza się do bezmyślnego oglądania 
TV lub korzystania z internetu. Pracoholizm lub ucieczka w wiele 
zaangażowań, które mogą nawet być same w sobie dobre, nie pro-
wadzą nas do Boga, a przez to są dla nas złe.  

Swoistą receptą jest milczenie, które nie sprowadza się do za-
mknięcia ust, lecz jest słuchaniem Boga. Musimy się często zatrzy-
mywać, aby nie pogubić się w pędzie życia i spojrzeć z dystansu, 
oceniając, co ma sens, a co nie. Do tego potrzeba wyciszenia. Mil-
czenie będące wsłuchaniem się w wewnętrzny głos sumienia, co w 
sposób szczególny robimy podczas Komplety, pozwala nam bardziej 
świadomie przeżywać swoje życie. Aby dojść do szczytów doskona-
łości, trzeba żyć w prawdzie i trzeźwo chodzić po ziemi. Przytom-
ność konkretnie wyraża się ćwiczeniem „pamięci na obecność Bo-
ga”. Polega ono nie tylko na świadomości, że „Bóg patrzy na nas w 
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każdym miejscu”, ale także na nieustannej modlitwie. Ćwiczenie tej 
pamięci powinno być naszym podstawowym wysiłkiem. 

Wskazania odnoszące się do relacji z drugim człowiekiem 
Pierwsze zdanie rozdziału zawiera syntezę zasad postępowania: 

wiąże miłość Boga z miłością bliźniego. Pamiętamy, że jest ono od-
powiedzią Pana Jezusa na pytanie faryzeusza o najważniejsze przy-
kazanie. W Ewangelii według św. Łukasza po tej odpowiedzi Pana 
Jezusa uczony w Prawie zapytał: A kto jest moim bliźnim? (Łk 
10,29). To pytanie uczonego w Prawie, który tak znakomicie wie-
dział, co jest najważniejsze w Prawie, świadczy o podstawowym 
braku czegoś, co nie pozwalało mu wypełniać tych najważniejszych 
przykazań. Wydaje się, że jego problem bierze się stąd, że przykaza-
nia traktuje jako zewnętrzne prawo, tzn. jako wymagania postawione 
przez Boga, w których sam musi się zmieścić i je wypełnić. Wów-
czas podobnie jak w przypadku przepisów prawnych w życiu spo-
łecznym, każdy stara się znaleźć dla siebie wygodne interpretacje, 
zwolnienia, usprawiedliwienia. I jak wiemy z doświadczenia, można 
w ten sposób całe życie nieustannie szukać swoich racji w rozmai-
tych konfliktach.  

Zupełnie inaczej widzi przykazania św. Benedykt, który doskona-
le wyczuwając intencję Pana Jezusa, uznaje Prawo Boże za narzędzie 
duchowego wzrostu. To w naszym interesie jest, abyśmy z niego 
skorzystali, bo ono nas prowadzi do głębi, do pełni życia. Jeżeli bę-
dziemy interpretowali prawo zgodnie ze swoimi chęciami, a może 
nawet je obchodzili, to może nam się to udawać przez długie lata, ale 
ostatecznie okaże się, że nic nie osiągnęliśmy w życiu duchowym. 
Nasze życie zostało zaprzepaszczone. Dlatego troska o to, by się jak 
najmniej natrudzić przy zachowywaniu Prawa Bożego, prowadzi do 
zaprzepaszczenia najważniejszego: głębi życia. Pan Jezus chyba naj-
częściej przypomina zasadę:  

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać 
świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swo-
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ją duszę? (Mk 8,35–37). 

Bardzo pouczające jest dla nas podejście Pana Jezusa do przyka-
zań, widoczne najlepiej w Kazaniu na Górze. Na początku wskazał 
na ich nieprzemijalną wartość, a następnie pokazał, jak w istocie są 
streszczeniem wezwania do przemiany serca. Nie da się ich sprowa-
dzić do samych przepisów, ale trzeba odkrywać ich głębszy sens. Je-
żeli podchodzimy do przykazań od strony ograniczeń i zobowiązań, 
interpretacja Pana Jezusa może nas przerazić. Dla mężczyzn jest 
przerażający fakt, że kiedy spojrzy na kobietę pożądliwie, to znaczy, 
że już z nią w sercu cudzołożył. A ponieważ cudzołóstwo to grzech 
śmiertelny, znaczyłoby to, że już tym samym został potępiony! 
Oczywiście to absurd. Nie o to chodzi Panu Jezusowi, aby nas prze-
rażać i wpędzać w lęki. Jeżeli natomiast spojrzymy na Jego interpre-
tację jak na mądre wskazania odnoszące się do duchowego wzrostu, 
wskazania, nad czym należy pracować, aby osiągać pokój i radość, to 
sprawa wygląda całkiem inaczej. Przykazania są po to, aby zachowu-
jąc je, coraz głębiej wchodzić w pełnię życia. Dlatego interpretacja 
przykazań dokonana przez Pana Jezusa przekracza nasze obecne 
zdolności wypełniania. On wskazuje drogę. Przykazania są narzę-
dziami pracy duchowej. W swoim podstawowym wymiarze obowią-
zują wszystkich i nie można się od nich zwalniać. Natomiast na tym 
podstawowym poziomie się nie kończy. Oto jesteśmy w szkole, do-
kładniej mówiąc w pracowni (zob. RegBen 4,78), w której za pomo-
cą określonych narzędzi mamy czegoś się nauczyć. Wcale nie musi-
my okazać się już teraz doskonali, ale mamy się rzetelnie uczyć.  

Ta zmiana sposobu patrzenia na życie i Ewangelię niesie w sobie 
bardzo daleko idące konsekwencje. Zauważmy, że Pan Jezus zaleca 
nam: „słuchanie i wypełnianie słów Bożych”. Wpierw jest słuchanie, 
a wypełnianie następuje później. Nasze słuchanie się pogłębia, na co 
wskazuje Kazanie na Górze, i razem z pogłębieniem zrozumienia 
słowa następuje wypełnianie słowa coraz bardziej zbliżone do Boże-
go zamysłu.  
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Natomiast najczęściej chcielibyśmy już teraz znać precyzyjnie 
wymaganie i je doskonale spełnić, aby „mieć pewność”, że jesteśmy 
w porządku. Stąd bierze się tendencja do rozpisania przykazań na 
konkretne wskazania i mnożenie coraz to nowych zasad. Natomiast z 
nauki Pana Jezusa widzimy, że każdy nasz czyn i postępowanie wy-
magają właściwego ducha.  

O tym mówi pierwsze i drugie najważniejsze przykazanie w Pra-
wie i u Proroków. Potrzeba życzliwego nastawienia do drugiego 
człowieka, kimkolwiek by on nie był. Każdy bowiem jest obrazem 
Boga i każdego Bóg miłuje i pragnie, byśmy w Nim tworzyli wspól-
notę braterską. Wysiłek miłowania drugiego człowieka jest stałym 
otwieraniem się na misterium Boga obecnego i na Jego zamysł wo-
bec nas. Podjęcie tego jako ćwiczenia, jako nieustannego wysiłku 
jest drogą, która prowadzi nas realnie do Boga i uczy nas bycia Jego 
dziećmi.  

Miłość do Boga, jak mówi Pismo Święte, polega na wypełnianiu 
Jego przykazań (zob. 1 J 5,3), co św. Benedykt zaleca wprost pod 
koniec rozdziału:  

63 Przykazania Boże codziennie w czynach wypełniać. 

Dlatego po ogólnym przykazaniu miłowania Boga i bliźniego św. 
Benedykt przypomina przykazania Boże. Przy czym ogranicza się 
jedynie do drugiej tablicy dekalogu, pomijając przykazanie miłości 
ojca i matki. Wynika to z przyjętego sposobu życia. Kiedy ktoś 
wstępuje do klasztoru, opuszcza swoich rodziców, a opiekę nad nimi 
musi przejąć ktoś inny. Lista pierwszych wskazań wyraźnie powtarza 
te przykazania, które Pan Jezus komentuje w Kazaniu na Górze: 

3 Następnie: nie zabijać. 
4 Nie cudzołożyć. 
5 Nie kraść. 
6 Nie pożądać. 
7 Nie świadczyć fałszywie. 

Zobaczmy, że św. Benedykt jak gdyby pominął pierwsze przyka-
zania:  
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1. nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną;  
2. nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego na daremno;  
3. pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

Podobnie postąpił Pan Jezus w scenie z „bogatym młodzieńcem”, 
który Go zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne? (Mk 10,17). Pan Jezus odpowiedział mu, wskazując 
na przykazania z drugiej tablicy. Tutaj spotykamy się z bardzo ważną 
zasadą życia duchowego, którą znakomicie wypowiedział św. Jan w 
swoim pierwszym liście:  

Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, al-
bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi (1 J 4,20).  

Nasza religia jest religią Słowa wcielonego, co przekłada się na 
zasadę życia wiarą, polegającą na potrzebie konkretnego wypełniania 
Bożego słowa we własnym postępowaniu. W odniesieniu do Boga, 
którego nie widzimy, łatwo można się oszukiwać, wmawiając sobie, 
że się kocha Boga, że się Go czci, uważa za najważniejszego w życiu 
itd. Prawda tych słów ukazuje się dopiero w naszym postępowaniu. 
Nawet najbardziej szlachetne mniemanie, pełne najlepszych pragnień 
i chęci musi przejść przez próbę w konkretnej sytuacji. Właśnie spo-
tkanie z drugim człowiekiem jest najlepszą do tego okazją. Taką 
próbę przechodzili kapłan, lewita i Samarytanin z przypowieści „O 
miłosiernym Samarytanie” (zob. Łk 10,30–37). Nie ci, którzy, wy-
dawało się, są najbliżej Boga przez sprawowanie Jego kultu, są 
prawdziwie otwarci na Niego, ale heretyk – Samarytanin. Gest wo-
bec drugiego człowieka pokazał, na ile mieszkał w nim Boży duch 
miłości. Dlatego też i dla nas miłość względem innych ludzi jest naj-
lepszym wskaźnikiem prawdziwości naszego otwarcia się na Boga. 
Jest to szczególnie ważne w życiu wspólnym, czyli w cenobium, ja-
kie zakłada św. Benedykt. Zazwyczaj większość ludzi żyje we 
wspólnocie i dlatego te zasady wzajemnych relacji pozostają ważne.  
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Poza przykazaniami św. Benedykt przypomina szereg innych 
wskazań odnoszących się do drugiego człowieka, jakie spotykamy na 
kartach Pisma Świętego zarówno w Pięcioksięgu, jak i w księgach 
mądrościowych i w Nowym Testamencie. I tak zaraz po przykaza-
niach otrzymujemy odnośnie do drugiego człowieka zalecenia:  

8 Szanować wszystkich ludzi (por. 1 P 2,17). 
9 Nie czynić nikomu tego, co tobie niemiłe (por. Tb 4,16; Mt 7,12; Łk 6,31). 

Te zasady najbardziej ogólne wskazują na właściwego ducha, jaki 
powinien panować w naszych wzajemnych relacjach. Szacunek jest 
warunkiem niezbędnym, aby mogło dojść do spotkania w wymiarze 
osobowym. Drugie wskazanie mówi o konieczności zobaczenia, że 
drugi człowiek jest podobny do nas, że jest naszym bliźnim. Zazwy-
czaj inaczej widzimy siebie, a inaczej innych ludzi, posiadamy inną 
miarę w ocenianiu siebie i innych. Takie podejście jest wielką prze-
szkodą w duchowym rozwoju, bo stanowi swoiste zaślepienie na 
własne wady i grzechy. Jeżeli mamy w sobie takie nastawienie, nieu-
stannie staramy się usprawiedliwiać nasze postępowanie, co prze-
szkadza w poznania prawdy o naszym sercu. Odkrycie, że do mnie 
odnoszą się te same prawa i w takim samym zakresie jak do innych 
oraz przyjęcie tej prawdy stanowią podstawowy warunek pracy we-
wnętrznej (zob. Rz 2,1–8). 

Dalej w odniesieniu do drugiego człowieka otrzymujemy następu-
jące wskazania:  

14 Ubogich wspierać. 
15 Nagich przyodziewać. 
16 Chorych nawiedzać. 
17 Zmarłych grzebać. 
18 Cierpiącym pomagać. 
19 Smutnych pocieszać. 

Wynikają one z solidarności z drugim człowiekiem, co wymaga 
odkrycia, że są oni naszymi bliźnimi. Te zalecenia przypominają 
nam słowa Pana Jezusa odnoszące się do sądu ostatecznego z Mt 25: 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; by-



 68 

łem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; by-
łem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie 
(Mt 25,35n). 

Zalecenia św. Benedykta pokazują, jak podchodzi on do słów Pi-
sma Świętego. Wyciąga z nich dla siebie praktyczne wnioski odno-
śnie do swojego postępowania. Czytając Pismo, szuka w nim mądro-
ści życiowej, która pozwoli mu właściwie żyć. Niestety u nas bardzo 
często następuje zupełnie coś innego, w czym przypominamy fary-
zeuszy: spieramy się o słowa, o zasady, o ich rozumienie, natomiast 
nie zwracamy uwagi na rozbieżność istniejącą pomiędzy naszymi 
deklaracjami słownymi, a praktyczną postawą życiową. Jeżeli praw-
dziwie szukamy Boga i Jego królestwa, to starajmy się przede 
wszystkim znajdować wszystko, co nas do Niego przybliża. Gest mi-
łosierdzia jest takim momentem, gdzie zgodnie ze słowami Pana 
bezpośrednio spotykamy się z Chrystusem. Więc zawierzmy tym 
słowom i róbmy tak. Nie musimy tego odczuwać, bo gdybyśmy taki 
warunek stawiali, to w istocie nie chodziłoby o pomoc drugiemu, ale 
o osiągnięcie właśnie tego odczucia. Prawdę o bliskości Chrystusa 
być może zobaczymy dopiero przy sądzie, ale najistotniejsze dla nas 
tutaj jest zawierzenie słowu. 

Następne zasady odnoszące się do bliźnich zdają się wracać do 
Kazania na Górze:  

31 Miłować nieprzyjaciół (zob. Mt 5,44). 

32 Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić. 
33 Dla sprawiedliwości znosić prześladowanie (zob. Mt 5,10). 

Zalecenia te wskazują konkretną realizację bardzo ogólnej zasady, 
jaką podaje św. Paweł: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj (Rz 12,21). Kiedy wpadamy w nienawiść, kiedy złorze-
czymy lub sięgamy po odwet, dajemy się pokonać złu, bo podejmu-
jemy jego metody. W wewnętrznej walce pierwszą zasadą jest: nie 
dać się pokonać złu, to znaczy nie pozwolić się wciągnąć w jego lo-
gikę. Niestety spontanicznie chcemy odpowiedzieć złością na złość, 
agresją na agresję. Aby w tę pułapkę nie wpaść, trzeba przynajmniej 
na początku bardzo świadomie wybrać zupełnie inne działanie. Przy 
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większym doświadczeniu i refleksji widać jednak, że jest to mądre, 
bo chroni nas od wewnętrznego rozbicia i niepokoju, od tego co nie 
pozwala nam być szczęśliwymi. Lepiej nieco stracić, ale mieć we-
wnętrzny pokój, który daje szczęście. Zasady te nie są okazją do po-
kazania naszej wyjątkowej szlachetności, ale po prostu zabezpieczają 
nasze życie przed tym, co je niszczy. Kiedy dokonujemy gestu miło-
sierdzia, kiedy rezygnujemy ze złości i odwetu, o wiele większe zna-
czenia dla nas ma to, co zyskujemy sami niż łaska, jaką okazujemy 
innym. 

Pod koniec 4. rozdziału św. Benedykt jeszcze raz wraca do zasad 
odnoszących się do naszej relacji z bliźnimi. Odnoszą się one przede 
wszystkim do życia we wspólnocie. Stanowią swoisty kodeks życia 
wspólnotowego:  

65 Nikogo nie nienawidzić. 
66 Nie zazdrościć. 
67 Nie czynić niczego z zawiści. 
68 Nie lubić kłótni. 
69 Unikać wyniosłości. 
70 Starszych szanować. 
71 Młodszych miłować. 
72 W duchu miłości Chrystusowej modlić się za nieprzyjaciół. 

Warunkiem niezbędnym jest świadome odrzucenie wszelkiej nie-
nawiści. Jeżeli ona się pojawia, niszczy całą wspólnotę. Niestety czę-
sto zapomina się o tej podstawowej prawdzie. Utrzymując w sobie 
nienawiść do kogoś we wspólnocie, dziwimy się później, że coś jest 
nie tak. „Nikogo” oznacza, że nie możemy sobie pozwolić na jakiś 
wyjątek w odniesieniu do kogoś.  

Cztery dalsze zasady wskazują, że nie można stosować w życiu 
wspólnotowym myślenia porównawczego. Z niego biorą się zarówno 
zazdrość, zawiść, jak i kłótnie i wyniosłość. Myślenie porównawcze 
jest w życiu duchowym niesamowicie niszczące. Bóg każdego pro-
wadzi do siebie inną drogą i każdemu daje oryginalne, niepowtarzal-
ne powołanie. Trzeba nam odnajdować to powołanie. Inni mogą nam 
pomóc je odnaleźć, ale kiedy pojawi się zazdrość, zamiast pomocy 
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rodzi się niezdrowa konkurencja. U podstaw myślenia porównaw-
czego leży pycha, która jest źródłem wszystkich grzechów. Kiedy nie 
poddajemy się negatywnym uczuciom względem innych, uwalniamy 
się także od pychy. W ten sposób otwiera się w nas przestrzeń na 
przyjęcie nowości powołania.  

Pozostałe zasady są wskazaniami, co należy czynić pozytywnie. 
Nie chodzi o zwykłą grzeczność, ale za gestami powinno iść serce. 
Jesteśmy w szkole miłości i trzeba w życiu ją praktykować na co 
dzień w każdym wymiarze. Szczególnie trudna jest ona w odniesie-
niu do nieprzyjaciół, dlatego modlitwa za nich jest konkretnym wy-
siłkiem przełamywania swoich uczuć.  

Najlepiej jednak trzeba tak postępować, aby nikt nie stał się na-
szym wrogiem. Stąd następne zalecenie: 

73 Jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, pojednać się przed zachodem słońca. 

Życie wspólne niesie z sobą wiele sytuacji konfliktowych. Kiedy 
nałożą się na nie emocje, może dojść do poważnych napięć. W tym 
kontekście niezmiernie ważne jest to, aby nie chować w sercu nega-
tywnych uczuć i myśli w odniesieniu do współbrata. Mnisi tę zasadę 
pojednania mieli mocno wpisaną w tradycję. Dlatego wprowadzili po 
wieczornych modlitwach (Nieszpory) modlitwę przed spoczynkiem 
(Kompleta), która rozpoczyna się od wspólnego rachunku sumienia, 
wyznania win i znaku pojednania. Do dzisiaj w niektórych wspólno-
tach zachęca się do indywidualnego gestu pojednania przed wspól-
nym odmówieniem Komplety. Ta zasada jest bardzo przydatna także 
w życiu rodzinnym i w innych wspólnotach życia. 

Wymagania ascetyczne 
Trzecią grupę narzędzi stanowią wskazania odnoszące się do oso-

bistych praktyk i nastawień w życiu.  
10 Wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem (zob. Mt 16,24; Łk 9,23). 
60 Nienawidzić własnej chęci. 



 71 

Święty Benedykt nawiązuje w tych wskazaniach do pierwszych 
zdań Reguły:  

Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz 
się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwe-
go Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa (RegBen Prol 
3).  

Jeżeli trzymamy się własnych wyobrażeń i pragnień, utrudniamy, 
a nawet uniemożliwiamy Bogu przyjście do nas z Jego zamysłem. 
Bóg jest inny niż sobie Go wyobrażamy i inne jest powołanie, jakim 
nas obdarza. Dlatego wyrzeczenie się siebie według własnego wyob-
rażenia i pragnień stanowi podstawę rozwoju duchowego. Dzisiaj 
niestety bardzo modna jest autokreacja. Jest ona swoistym ideałem 
zaradnego i przedsiębiorczego człowieka. Zupełnie inaczej jest w ży-
ciu duchowym, gdzie tego, co dobre, może dokonać w nas jedynie 
Bóg, a my często temu przeszkadzamy swoimi pomysłami. 

Niestety wyrzekanie się siebie jest niezmiernie trudne. Trzeba 
wielkiego wysiłku, aby tego dokonać. Zazwyczaj życie samo stawia 
nas wobec sytuacji, gdy sami nic już nie możemy zrobić i wtedy za-
czynamy rozumieć, że musimy wyrzec się siebie i pójść za Chrystu-
sem.  

Niemniej mnisi przez ćwiczenia ascetyczne starali się wypraco-
wać w sobie zdystansowanie do własnych potrzeb i pragnień. Temu 
służą praktyki ascetyczne podane dalej:  

11 Ciało poskramiać (por. 1 Kor 9,27). 
12 Nie szukać przyjemności. 
13 Kochać post. 
59 Nie spełniać zachcianek ciała (por. Ga 5,16). 

64 Kochać czystość. 

Komfort, sytość, wygoda rozleniwiają człowieka. Jednocześnie 
przyzwyczajony do tego nie potrafi on radykalnie pójść za Chrystu-
sem, który wymaga wyzbycia się wszystkiego. Stąd potrzeba ograni-
czania swoich pragnień i komfortów. Praktyki ascetyczne, szczegól-
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nie post, sprzyjają jednocześnie naszej modlitwie. Same one zresztą 
nie mają sensu, jeżeli nie łączy się ich z modlitwą.  

Jest jednak ważniejszy powód podjęcia ascezy. Okazuje się, że 
bez niej możemy żyć w błogiej nieświadomości co do rządzących 
nami namiętnych myśli, o jakich czytamy np. u Ewagriusza z Pontu. 
Asceza, czyli wyrzeczenie się lub znaczne ograniczenie czegoś, 
szczególnie czegoś koniecznego do życia, wprowadza nas w sytuację 
braku. Wówczas ujawniają się w nas siły, których nie widzimy, gdy 
jesteśmy zabezpieczeni, a którym jednak ciągle ulegamy. Asceza jest 
sposobnością do kontrolowanego doświadczania swojej słabości i do 
przezwyciężania jej. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 
12,9). Bez rozpoznania własnej słabości nie jesteśmy w stanie praw-
dziwie postąpić do przodu, gdyż będzie nam przeszkadzało nasze 
fałszywe wyobrażenie na swój temat.  

Całość życia monastycznego rozpoczyna się od przemiany serca, 
a jednocześnie jest na nią nastawiona. Stąd bierze się zdecydowane 
zerwanie ze światem. Wyrażało się to często fizycznym odejściem na 
osobność, ale zasadniczy sens polega na zmianie sposobu podcho-
dzenia do życia. Świat należy rozumieć w kategoriach św. Pawła, 
czyli jako panujące układy, wartości i motywacje życiowe, odległe 
od tego, co zaleca Pan Jezus w Ewangelii.  

20 Zerwać ze sposobem postępowania tego świata. 
21 Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. 

Zerwanie ze światem nie ma charakteru negatywnego, lecz pozy-
tywny. Jego celem jest prawdziwe pójście za Chrystusem, a właści-
wie miłość Chrystusa, która polega na życiu Jego przykazaniem mi-
łości. Jednak warunkiem pójścia jest „zerwanie” ze światem i tym, 
co na nim. Czegoś takiego Pan Jezus domagał się od „bogatego mło-
dzieńca”: Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! (Mk 
10,22). Niestety on nie był do tego zdolny. Jednak od dóbr material-
nych gorsze jest to, co niosą z sobą światowe namiętności. 

22 Nie działać pod wpływem gniewu. 
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23 Nie zachowywać urazy. 
24 Nie kryć w sercu podstępu. 
25 Nie dawać fałszywego znaku pokoju. 
26 Nie schodzić z drogi miłości. 

Na życie miłością trzeba się jednoznacznie zdecydować, odrzuca-
jąc wszystko, co z nią jest sprzeczne. Nic nie jest tak sprzeczne z mi-
łością jak nienawiść, złość, gniew, chowanie w sercu urazy, podstęp-
ne myślenie. Aby prawdziwie wypełniać przykazanie miłości Chry-
stusa, trzeba odrzucić od siebie te wszystkie sprzeczne z miłością po-
stawy. Przy czym nie wystarczy zwykła uprzejmość, zewnętrzna 
układność, która przykrywa jedynie fałszywe gesty. Trzeba walczyć 
o autentyczną miłość. Przede wszystkim trzeba walczyć ze złem, któ-
re chce się zakorzenić w naszym sercu: 

50 Złe myśli przychodzące do serca natychmiast rozbijać o Chrystusa i wyjawiać 
je ojcu duchownemu. 

Ojcowie Pustyni mawiali, że węża należy ugodzić w głowę zaraz 
w drzwiach, bo inaczej, gdy wejdzie do celi cały, walka będzie o 
wiele trudniejsza. Ten obraz odnosił się do zła podsuwanego nam 
przez szatana. W szczególności odnosi się do myśli, które zawsze 
stoją u początku czynów. Bezwzględną walkę z nimi ilustruje brutal-
ny obraz rozbijania podczas wojny małych dzieci wrogów o skałę 
lub mur miasta. Złe myśli trzeba niszczyć w zalążku!  

Natomiast gdy doznajemy zła od kogoś, nie należy podobnie złem 
odpłacać. 

29 Złem za zło nie odpłacać (por. 1 Tes 5, 15; 1 P 3,9). 
30 Krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić. 

Gdybyśmy reagowali złem na zło, sami uleglibyśmy złu, stając się 
jego niewolnikami. Święty Paweł świadomy tego wzywał: Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21). Na doświad-
czane zło trzeba się uodpornić i mu nie ulegać w imię trzymania się 
dobra i miłości. Dlatego w odniesieniu do innych ludzi trzeba po-
wstrzymywać swoje ukryte pretensje i żale: 

39 Nie szemrać (por. Flp 2,14). 
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40 Nie obmawiać. 
51 Strzec ust swoich od złej i przewrotnej mowy. 

Najczęściej grzeszymy naszym językiem. Dzisiaj niestety często 
zapominamy o tych grzechach, a nie rzadko są to grzechy ciężkie, je-
żeli odbierają drugiemu człowiekowi dobre imię. Często wydaje się 
nam, że jeżeli mówimy prawdę, to wystarczy. Pomijając fakt, że ni-
gdy nie znamy całej prawdy, trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli 
ujawniamy kompromitującą kogoś prawdę wobec osób, którym nie 
musimy jej ujawniać, grzeszymy, gdyż odbieramy drugiemu dobre 
imię. Sami przecież także jesteśmy grzeszni i nie chcielibyśmy, aby 
inni patrzyli na nas przez pryzmat naszych grzechów.  

Grzechy językiem dotyczą nie tylko obmowy.  
27 Nie przysięgać, aby przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa. 
28 Prawdę wyznawać sercem i ustami. 
52 Nie mieć upodobania w wielomówstwie. 
53 Nie wypowiadać słów czczych lub pobudzających do śmiechu. 
54 Nie lubować się w nadmiernym lub głośnym śmiechu. 

W prologu do Reguły św. Benedykt nawołuje do słuchania, co 
wiąże się z umiejętnością milczenia. Wielomówstwo zagłusza deli-
katny głos Boga rozbrzmiewający w naszym sercu. Nawet jeżeli nie 
mówimy złych rzeczy, gadanina zagłusza ewentualne słowa Boga. 
Podobnie ciągłe dowcipkowanie, mowa ironiczna czy wręcz szyder-
cza, zamykają na wewnętrzny głos Boga. 

34 Nie być pysznym. 
35 Ani pijącym zbyt dużo (Tt 1,7; 1 Tm 3,3). 
36 Ani żarłokiem. 
37 Ani ospałym. 
38 Ani leniwym (Rz 12,11). 

Pycha jest przyczyną wszystkich grzechów, dlatego walka z nią 
jest czymś zasadniczym w życiu chrześcijanina, a szczególnie w ży-
ciu monastycznym. O ile pojawia się ona już na najbardziej prymi-
tywnym poziomie życia duchowego, to jednak staje się najbardziej 
niebezpieczna dla ludzi, którzy doszli już do zasadniczego uporząd-
kowania swojego życia i nie popełniają już zwykłych grzechów. Py-
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cha wówczas ukazuje swoje najgroźniejsze oblicze. Potrafi ona naj-
większego ascetę doprowadzić do upadku, niszcząc jego dotychcza-
sowe osiągnięcia.  

Niestety pycha posiada tak wiele obliczy, że trudno je wszystkie 
rozpoznać. Czy człowiek jest wolny od pychy, widać po jego poko-
rze, która jest przeciwieństwem pychy. Mnisi doświadczali innych, 
próbując ich pokorę. Jeżeli ktoś tej próby nie przechodził pozytyw-
nie, znaczyło to, że ma jeszcze dużo do zrobienia w życiu ducho-
wym. A praca wewnętrzna jest najcięższą pracą i dlatego ani ospali, 
ani leniwi, ani żarłocy i pijący zbyt dużo nie są w stanie jej podjąć. 
Aby stać się uczniem Jezusa, potrzeba zdecydowania i dyscypliny. 

55 Słuchać chętnie czytania duchownego. 
56 Często znajdować czas na modlitwę. 

To dwie podstawowe praktyki duchowe mnichów. „Słuchać czy-
tania” a nie po prostu czytać, bierze się stąd, że za czasów św. Bene-
dykta czytano zawsze na głos nawet wtedy, gdy ktoś czytał dla siebie 
samego. Zresztą praktyka czytania na głos pozostaje do dzisiaj radą, 
która niektórym osobom może bardzo pomóc. Odbiór tekstów przez 
słuchanie jest inny niż przy cichym czytaniu.  

Odnośnie do modlitwy św. Benedykt podaje jedną radę: „modli-
twa powinna być krótka i czysta” (RegBen 20,4). Nawiązuje w tym 
momencie do tradycji odmawiania wielokroć w ciągu dnia krótkich 
modlitw. Mnisi w Egipcie odmawiali w ciągu dnia czasem 100 lub 
150 modlitw (np. Modlitwę Pańską). Jeżeli rozłożyć to na ok. 10 go-
dzin aktywności, czyli poza snem, liturgią, posiłkami, wspólnym 
czytaniem i innymi wspólnymi ćwiczeniami, to odmawiali po 10 do 
15 modlitw na godzinę, czyli ok. co 4-6 minut!  

Osobną możliwością jest samotna modlitwa np. po zakończonej 
liturgii. Jest ona wówczas rodzajem medytacji nad usłyszanym sło-
wem lub nad misterium Eucharystii. Istotne jest to, żeby mieć czas 
na modlitwę. Zwykle sprawy, jakimi się zajmujemy, wydają się nam 
tak ważne, że są w stanie nami całkowicie zawładnąć. Modlitwa czę-
sta i krótka jest właściwie dostępna dla każdego. Pozwala nam ona w 
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ciągu dnia oddawać siebie i nasze sprawy Bogu, a jednocześnie pa-
miętać o tym, co najważniejsze w naszym życiu i nie dać się przy-
gnieść sprawom doczesnym. 

57 Dawne swoje grzechy codziennie ze łzami i wzdychaniem na modlitwie wy-
znawać Bogu. 
58 A na przyszłość poprawić się z tych grzechów. 

U mnichów znajdujemy dwa, pozornie sprzeczne, zalecania odno-
śnie do dawnych grzechów. Z jednej strony Ojcowie nie pozwalają 
do nich wracać, gdyż takie powroty podczas spowiedzi byłyby wyra-
zem braku wiary w Boże przebaczenie. Natomiast praktyka codzien-
nego wyznawania swoich dawnych grzechów „ze łzami i wzdycha-
niem” stanowi rodzaj modlitwy, modlitwy skruchy i modlitwy łez, 
które są niezmiernie ważnym rodzajem modlitwy w tradycji mona-
stycznej.  

61 Poleceń opata we wszystkim słuchać, nawet jeśliby on, co nie daj Boże, sam 
inaczej postępował, mając wówczas w pamięci ten nakaz Pana: Czyńcie więc 
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie (Mt 
23,2). 

Posłuszeństwo opatowi jest podstawowym narzędziem pracy du-
chowej. Na temat posłuszeństwa istnieją osobne rozdziały, które 
omówimy niżej.  

62 Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy; lecz naj-
pierw świętym zostać, by nazwa ta odpowiadała prawdzie. 

Nie można prowadzić autentycznego życia wewnętrznego oparte-
go na dążeniu do tego, „by nas nazywano świętymi”. Taka intere-
sowna motywacja nie zawiera w sobie jednoznacznego pragnienia 
życia w prawdzie, co nie pozwoli ostatecznie spotkać się z Bogiem, 
bo można się z Nim spotkać jedynie w prawdzie. Jeżeli pragnienie 
uznania u innych jest obecne w naszej postawie, to musi ono ulec 
oczyszczeniu. Świętość, czyli pełnia życia, jest sama wartością więk-
szą od jakiegokolwiek uznania. Bóg często dopuszcza sytuacje upo-
korzenia, aby oczyścić nas z pragnienia uznania u innych. 

75 Oto są środki postępu duchowego. 76 Jeżeli zasady te będziemy nieustannie, 
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we dnie i w nocy, wypełniać i jeżeli w dzień sądu zyskają one uznanie, wów-
czas otrzymamy od Pana nagrodę, którą On sam obiecał: 77 Czego oko nie wi-
działo, ani ucho nie słyszało... jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują (1 Kor 2,9). 

Święty Benedykt kończy rozdział o narzędziach pracy wewnętrz-
nej przypomnieniem, że nie są one jedynie ideałami, mądrymi sen-
tencjami, ale konkretnymi środkami, narzędziami właśnie, których 
trzeba używać we wspólnocie, w której żyjemy. W przypadku mni-
chów jest to klasztor.  

78 Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi 
[narzędziami dobrych uczynków], jest stałe życie we wspólnocie w ramach 
klauzury klasztornej. 

Narzędzia tak rozumiane mają zastosowanie we wszystkich 
wspólnotach, np. także w domu i w środowisku pracy. Samo ich sto-
sowanie buduje więzi prawdziwie ludzkie. Najważniejsze pozostaje 
to, aby je rzeczywiście stosować. 

5. O POSŁUSZEŃSTWIE 
1 Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo. 
2 Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa. 3 Czy to ze 
względu na Świętą Służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy 
wreszcie dla chwały życia wiecznego, 4 gdy tylko przełożony wyda jakieś pole-
cenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak gdyby sam Bóg 
rozkazywał. 5 O nich to mówi Pan: Są posłuszni na pierwsze wezwanie (Ps 18 
[17], 45), 6 a tym, którzy uczą, powiada także: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 
10,16). 

Posłuszeństwo jest przez św. Benedykta wskazywane jako zasad-
nicze narzędzie pracy wewnętrznej. W Prologu czytamy:  

 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz 
się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwe-
go Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa (RegBen Prol 
3). 

Święty Benedykt wraca do tej sprawy także pod koniec Reguły w 
swoim „testamencie”. Pisze wówczas o potrzebie wzajemnego po-
słuszeństwa, przez co jeszcze bardziej podkreśla jej wartość:  
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Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tyl-
ko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także 
sobie nawzajem wiedząc, 2 że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga 
(RegBen 71,1n). 

Wraca do niego jeszcze w następnym rozdziale „O dobrej gorli-
wości, jaką mnisi mieć powinni” mówiąc o potrzebie „prześcigania 
się nawzajem w posłuszeństwie” (zob. RegBen 72,6). Zatem posłu-
szeństwo pozostaje dla św. Benedykta fundamentalną zasadą życia 
wewnętrznego. Aby zrozumieć, dlaczego tak jest, trzeba sobie 
uświadomić prawdę, o której niestety najczęściej nie chcemy ani 
wiedzieć, ani pamiętać, a nawet świadomie się ją zaciemnia, gdyż nie 
jest zgodna z zasadniczym paradygmatem życia dzisiaj: wolnością 
rozumianą jako swoboda, mianowicie prawdę o tym, że jesteśmy 
wewnętrznie nieustannym polem bitwy. To, co się dzieje w naszym 
wnętrzu, pochodzi z różnych źródeł. Można by to porównać do tego, 
co się dzieje np. w telewizji: kalejdoskop rozmaitych programów, 
treści, filmów, obrazów, potok słów, opinii, propagowanych warto-
ści, melodii… Każdy z nas powinien z tego ogromu umiejętnie wy-
bierać to, co jest wartościowe i dobre dla niego. Jeżeli tego nie robi, 
łatwo ulega nałogowi oglądania TV. Istnieje już chorobowe uzależ-
nienie od telewizji i internetu. Podobnie nasze chęci sterowane pożą-
daniami niestety bardzo łatwo ulegają złym skłonnościom. Posłu-
szeństwo jest najmocniejszym narzędziem walki z „własnymi chę-
ciami”, które nas niszczą.  

W naszym wnętrzu także pojawia się ogrom rozmaitych obrazów, 
myśli, uczuć, skojarzeń itd. One się w nas pojawiają, co oznacza, że 
najczęściej nie są przez nas świadomie wytwarzane, ale że na nas 
przychodzą niejako z zewnątrz. Ksiądz Józef Tischner, próbując to 
oddać, napisał: „ktoś mi myśli”. Myśli, uczucia, skojarzenia, obrazy, 
wartości … stają się natomiast nasze, gdy je za swoje przyjmujemy. 
Zatem istotna sztuka życia wewnętrznego polega na umiejętności ro-
zeznawania i wybierania tego, co dobre. Posłuszeństwo w tym mo-
mencie pojawia się jako zasadnicze narzędzie wewnętrznego wybo-
ru. Polega ono na prawdziwym wsłuchaniu się w to wszystko, co do 
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nas przychodzi z pewnego dystansu, czyli bez pójścia za tymi swoi-
mi chęciami. Posłuszeństwo pomaga nam rozeznać wartość tego, co 
się w nas pojawia. Dzięki zdystansowaniu pozwala nam spojrzeć da-
lej z uwzględnieniem perspektywy, celu, do jakiego to prowadzi. 
Dopiero z tej perspektywy można lepiej ocenić jego wartość. Przy-
kładem może być np. zazdrość. Kiedy się ona w nas pojawia, łatwo 
zobaczyć, że będzie prowadziła do zaburzenia wzajemnych relacji z 
osobą, której zazdrościmy. Nasza relacja do niej nie będzie już swo-
bodna i niezależna. O wiele łatwiej nam ją źle oceniać. Zatem nie 
możemy się poddawać zazdrości w imię wolności w naszej wzajem-
nej więzi. 

Jednak aby wyrobić w sobie takie zdystansowanie, potrzeba w 
praktyce być gotowym w każdym momencie przyjąć rozstrzygnięcie 
kogoś innego. Jeżeli nie ma w nas posłuszeństwa wobec kogoś inne-
go, to znaczy, że nie ma w nas owego dystansu do pojawiających się 
myśli. Przyjęcie czyichś rozstrzygnięć jest swoistym sprawdzianem i 
wskaźnikiem wewnętrznego posłuszeństwa. Jest to trudniejsze do 
przyjęcia i właściwie na tym zasadniczo polega posłuszeństwo. Stoi 
ono w opozycji do „własnych chęci”. W potoku pojawiających się 
rozmaitych pomysłów, uczuć, wartości łatwo się nam zagubić i emo-
cjonalnie związać z czymś. Wydaje się, że bardzo łatwo to zjawisko 
uchwycić u innych. Widzimy, jak ludzie kierują się swoimi subiek-
tywnymi, czasem sprzecznymi z obiektywną wartością i prawdą, 
wyborami. Dzieje się tak, ponieważ siła emocji nie pozwala im zo-
baczyć prawdy. Aby z takich emocjonalnych wyborów wyjść i zoba-
czyć w pełni prawdę, trzeba często lat przykrych doświadczeń. Za-
grożenie odcięcia się od prawdy przez własną subiektywność jest 
ogromne i dotyczy każdego z nas. 

Szczególnie szkodliwe jest to w życiu duchowym. Można mieć 
„dobrą wolę” i jednocześnie uczestniczyć w najgorszych czynach. 
Przykładem jest współczesny terroryzm o inspiracjach religijnych i 
fanatyzm w ogóle. Ci ludzie w „dobrej wierze” robią obiektywne zło. 
Dlaczego? Bo idą za tym, co im się wydaje słuszne. Najczęściej inni 
wytworzyli w nich takie widzenie rzeczywistości i emocjonalne 
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związanie ze swoimi wyborami. To powoduje całkowite zaślepienie i 
uniemożliwia spotkanie z Bogiem.  

Najczęściej jednak nie chodzi o skrajne sytuacje, ale o zwykłe 
związanie emocjonalne z naszymi upodobaniami. Inni, niezależni od 
naszych emocji, potrafią lepiej zobaczyć prawdziwą wartość naszych 
pragnień i wyborów. Dlatego posłuszeństwo staje się tak ważnym 
narzędziem pracy wewnętrznej.  

Niemniej jest ono słuszne wówczas, gdy mamy do czynienia z 
człowiekiem zdrowym i uczciwym, który nie pragnie nami manipu-
lować. Takie jest niepisane założenie Reguły. Sytuacja staje się nie-
bezpieczna, gdy drugi człowiek posiada ukryte motywy w relacji do 
mnie. Dlatego też trzeba pamiętać, że posłuszeństwo w istocie jest 
posłuszeństwem Bogu, a drugiemu człowiekowi o tyle, o ile nie jest 
to sprzeczne z Bożą wolą. Dlatego nasze posłuszeństwo musi zawsze 
uwzględniać głos sumienia.  

Jeżeli założymy, że drugi nie ma wobec nas ukrytych zamiarów, 
to nawet jeżeli nie jest człowiekiem najmądrzejszym, jego spojrzenie 
z dystansu pozwala lepiej ocenić wartość naszego działania. Idąc za 
jego wskazaniami, wyrabiamy w sobie zdolność dystansowania się 
do własnych emocji i przez to uczymy się większej wolności.  

Piąty rozdział Reguły mówi nie tyle o samym posłuszeństwie i je-
go sensie, bo ten był dla wszystkich mnichów jasny, ile raczej o tym, 
że takie jednoznaczne zdecydowanie stanowi „najprzedniejszy sto-
pień pokory”, czyli najlepsze narzędzie do walki z pychą, która ma 
swoje zakorzenienie w emocjonalnych upodobaniach. Odcięcie się 
od własnych upodobań niszczy podstawy wszelkiej pychy. 

7 Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy i wyrzekają się własnej wo-
li. 8 Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nie ukończoną pracę, 
którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć 
czynem na otrzymane polecenie. 9 Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa się 
tak szybko, że dwa te akty: rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów rozkaz 
ucznia, następują bezpośrednio po sobie niemal w jednym momencie. 10 To mi-
łość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego. 
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Zazwyczaj mówiąc o posłuszeństwie, obawiamy się o to, czy 
mistrz, lub inny człowiek, który coś nam poleca, rzeczywiście poleca 
coś „dobrego”. Czy przez niego rzeczywiście przejawia się Boża wo-
la. Sprawa nas o tyle jeszcze bardziej niepokoi, gdyż w Regule św. 
Benedykt nie narzuca żadnych ograniczeń na władzę opata. Dzisiaj 
jednak Kościół po rozmaitych doświadczeniach nie daje przełożo-
nemu nieograniczonej władzy. Zarówno prawo kanoniczne, jak wła-
sne zwyczaje i konstytucje ograniczają władzę opata i innych przeło-
żonych.  

Jednak w posłuszeństwie akcent nie pada na praktyczną słuszność 
lub lepszą decyzję przełożonego, ale na potrzebę uczenia się wolno-
ści od własnych mniemań. Ojciec Piotr Rostworowski pisał:  

Wolą Bożą nie tyle jest to, co mi przełożony nakazuje, ale wolą Bożą jest moja 
uległość w stosunku do przełożonego dla uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna 
Bożego2.  

Zatem słuszna pozostaje zasada: wola drugiego człowieka pozwa-
la nam uwolnić się od tego, co najbardziej niebezpieczne w życiu 
wewnętrznym: od zamknięcia się we własnych subiektywnych emo-
cjach i sterowanych nimi myślach. Niemniej trzeba jednak uważać, 
aby nie ulegać chorym czy przewrotnym manipulacjom drugiego 
człowieka. Stąd potrzeba wsłuchania się w sumienie.  

11 Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówi: Wąska jest droga, która 
prowadzi do życia (Mt 7,14). 12 Nie żyją oni według swojego upodobania, po-
słuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć 
i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opa-
towi. 13 Bez wątpienia, ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówi 
o sobie: Nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał (J 
6,38). 

Podczas przemienienia na górze padają z nieba słowa: To jest Mój 
Syn umiłowany Jego słuchajcie! (Mk 9,7). Dla nas Chrystus jest 

2 O. PIOTR ROSTWOROWSKI OSB/ER.CAM., Święty Benedykt i jego Reguła, Ce-
nobium 18, s.. 
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normą życia. On pokazał nam, jak wygląda prawdziwe życie. Pan Je-
zus mówi: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie po-
słał, i wykonać Jego dzieło (J 4,34). Życie Pana Jezusa jest wyraźnie 
naznaczone posłuszeństwem woli Ojca. A był posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8), chociaż wcześniej w 
Ogrójcu modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie 
ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 26,39). 

Posłuszeństwo było w Nim bardzo głęboko zakorzenione w sercu, 
jeżeli nazywa je nawet pokarmem. Autor Listu do Hebrajczyków 
podsumował Jego dzieło słowami: nauczył się posłuszeństwa przez 
to, co wycierpiał (Hbr 5,8). 

„Wąska jest droga, która prowadzi do życia” – posłuszeństwo jest 
najtrudniejszym ze ślubów, gdyż wymaga rezygnacji z siebie same-
go, a właściwie podporządkowania dynamiki wewnętrznej woli ko-
muś innemu. Jest to duży trud, ale przez ten wysiłek osiągamy naj-
więcej. Osiągamy wewnętrzną wolność wobec tego, co nas najbar-
dziej zniewala. Droga realizacji swoich własnych chęci jest szeroka, 
a droga posłuszeństwa jest wąska. Natomiast tylko ona naprawdę 
prowadzi do życia.  

Kolejne słowa Reguły są jakby definicją cenobium. Tylko w rela-
cji z kimś konkretnym można doświadczyć, czym jest posłuszeń-
stwo. Można kwieciście mówić o posłuszeństwie wobec Boga, ale 
często za takimi słowami ukryta jest realizacja własnych pomysłów 
nazywanych „Bożą wolą”. Aby ją odkryć prawdziwie, potrzebne jest 
bardzo dobre rozeznanie wewnętrzne, zdolność rozpoznawania głosu 
Boga. Tego jednak trzeba się uczyć.  

Kiedy mówimy o posłuszeństwie Kościołowi, to wyraża się ono w 
bardzo konkretnych sytuacjach. Posłuszeństwo Kościołowi przede 
wszystkim odnosi się do prawd wiary i moralności, ale także do 
przełożonych. 

14 Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, 
jeśli polecenie spełnimy nie wahając się, nie ociągając, nie ozięble, bez szem-
rania, bez słowa sprzeciwu. 15 Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym 
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zwraca się do Boga. On sam przecież powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha 
(Łk 10,16). 
16 Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego 
dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7 za Prz 22,8 LXX). 17 Jeśli uczeń słucha niechętnie 
i protestuje nie tylko słowem, lecz także buntuje się w sercu, 18 to choćby nawet 
rozkaz wypełnił, nie może podobać się Bogu, który widzi jego zbuntowane ser-
ce. 19 Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie może ścią-
gnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się szybko i za błąd swój nie 
zadośćuczyni. 

Radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7), takiego, który się nie 
ociąga, z którego nie trzeba wyciągać posłuszeństwa „na siłę”. Po-
słuszeństwo często związane jest z wewnętrzną walką, ale nie można 
się ociągać przy podejmowaniu go, bo wtedy traci ono całą wartość. 
Kiedy szemrzemy, ociągamy się, to posłuszeństwo jest jedynie ze-
wnętrzne, natomiast w naszym wnętrzu panuje gnuśność i zbuntowa-
nie, czyli dominują własne chęci. W życiu duchowym liczy się fak-
tyczne posłuszeństwo, a nie deklaracje bez pokrycia lub pozór.  

Posłuszeństwo nie może jednak być bezmyślne. Żądanie natych-
miastowego posłuszeństwa pochodzi z Reguły Mistrza, w której kon-
takt jest jednokierunkowy: od Mistrza do ucznia. Święty Benedykt 
wprowadził także relację zwrotną, której nie ma jeszcze w 5. rozdzia-
le, ale pojawia się w rozdziale 68. Autor Reguły Mistrza nie brał pod 
uwagę faktu, że mistrz będąc człowiekiem, może się mylić. Znane są 
z życia Kościoła sytuacje pokazujące słabości przełożonych. Posłu-
szeństwo nie może być mechaniczne. Podobnie nie można Prawa 
Bożego sprowadzić do reguł, które się sztywno, literalnie wypełnia. 
Jest prawdą, że bezduszne, rygorystyczne trzymanie się prawa bywa 
największym bezprawiem.  

Święty Benedykt bardzo mocno przestrzega przed szemraniem. 
Szemranie należy z serca absolutnie wyrzucić, bo ono powoduje w 
nim zamieszanie. Przypomina wówczas człowieka, który robił jeden 
krok do przodu, a dwa do tyłu. Kiedy szemrzemy, w istocie wydaje-
my się w ręce szatana, odwiecznego buntownika, który inspiruje 
zbuntowanie wobec Boga w sercu człowieka. Niezmiernie istotna 
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jest klarowność w sercu i w naszym postępowaniu, co wyraża się 
pogodą w podejmowaniu poleceń. Jeżeli w sercu istnieje bunt, to po-
słuszeństwo nie jest Boże. Pamiętajmy, że w życiu duchowym po 
owocach poznajemy, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Owocami Du-
cha są radość, pokój, dobroć, pokora, a zbuntowanie, gnuśność rodzą 
się z ciała, jak pisze św. Paweł w Liście do Galatów (zob. Ga 5,19–
23). 

W naszym postępowaniu absolutną normą jest sumienie. Gdyby 
nawet przełożony wydał jakieś polecenie, któremu sprzeciwia się na-
sze sumienie, to powinniśmy iść za głosem sumienia, a nie przełożo-
nego. Trzeba jednak pamiętać, że często zasłaniamy się sumieniem, 
żeby robić swoje. Jednak nawet gdyby człowiek miał źle ukształto-
wanie sumienie, czyli niezgodnie z obiektywną prawdą, nie może ro-
bić czegoś, co nie jest zgodne z jego sumieniem, bo wyzbyłby się 
siebie. Jednak wybierając coś, musi pamiętać, że jest odpowiedzialny 
za to, co robi. Jest to zdrowsze niż ślepe wykonywanie rozkazów, 
pozostawiające odpowiedzialność za te czyny przełożonym. W tym 
przypadku człowiek zdradziłby największy dar, jaki dostał od Boga – 
wolność i związaną z nią odpowiedzialność. Jak pamiętamy, Jan Pa-
weł II wyznawał publicznie winy Kościoła, który robił coś, czego się 
teraz wstydzi, np. wyprawy krzyżowe. Zasadniczy problem polega 
na tym, żeby rozpoznać prawdziwy głos sumienia i umieć go wy-
brać. Trzeba umieć odróżnić ten głos od własnych pragnień. Posłu-
szeństwo zawsze odnosi się do Boga, a głos sumienia jest najważ-
niejszym organem rozeznającym Boży głos. 

68. JEŚLI BRAT DOSTANIE POLECENIE NIEMOŻLIWE DO 
WYKONANIA 

Nie jest wzorem posłuszeństwa ani wojskowa dyscyplina, ani tym 
bardziej relacja pan – sługa, chociaż wydaje się, że częstokroć wielu 
właśnie tak rozumie posłuszeństwo. To są jednak duchowo chore 
struktury. Posłuszeństwo ma służyć dobru duchowemu i naszemu 
dialogowi z Panem Bogiem. Wyraźnie zwraca na to uwagę św. Be-
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nedykt w rozdziale 68. Reguły pod tytułem: „Jeśli brat dostanie pole-
cenie niemożliwe do wykonania”.  

1 Jeśli jakiś brat otrzymałby polecenia trudne lub zgoła niemożliwe do wykona-
nia, niechaj przyjmie wówczas rozkaz z całą łagodnością i posłuszeństwem. 
2 Gdyby zaś się przekonał, że ciężar tego zadania przekracza całkowicie jego si-
ły, niech cierpliwie i w chwili stosownej przedstawi przełożonemu przyczyny 
swojej niemożności, 3 jednak nie okazując pychy, nie sprzeciwiając się jego wo-
li ani nie odmawiając jej spełniania. 4 Jeśli po tym wyjaśnieniu przełożony roz-
kaz swój nadal utrzyma, podwładny musi wiedzieć, że tak właśnie jest dla nie-
go dobrze. 5 Niechaj więc będzie posłuszny z miłości, ufając w pomoc Bożą. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że rozdziały od 68. do końca, 
czyli do 73. uważa się za dołączone do Reguły w ostatnich latach ży-
cia św. Benedykta. Są one najbardziej osobistymi tekstami wyrosły-
mi z doświadczenia prowadzenia wspólnot mniszych. Najważniejszą 
nowością w tym rozdziale jest to, że św. Benedykt w ogóle mówi o 
dialogu ucznia z mistrzem i potrzebie przedstawienia swoich racji. 
Ani rozdział 5., ani wcześniejsze reguły czegoś takiego nie przewi-
dywały. To wskazuje na kierunek myśli św. Benedykta. Posłuszeń-
stwo w dialogu posłuszeństwa ukazuje się jako trud wspólnego szu-
kania woli Bożej. To wspólne szukanie woli Bożej jest podstawą 
szkoły służby Pańskiej, jak szukanie Boga jest właściwie jedynym 
prawdziwym warunkiem przyjęcia kogoś do wspólnoty monastycz-
nej. O nie także chodzi w dialogu posłuszeństwa przełożonego z 
podwładnym.  

Najczęściej trudności z posłuszeństwem są natury subiektywnej. 
Nasza wyobraźnia i lęki nie pozwalają nam czegoś zrobić lub podjąć 
jakiegoś obowiązku. Kiedy jednak mimo wszystko podejmiemy go, 
często okazuje się, że to, co się wydawało niemożliwe, potrafimy 
zrobić. Tak bywa często, ale nie znaczy, że zawsze. Przy czym warto 
pamiętać, że przy złym nastawieniu umiemy sobie i innym udowod-
nić, że „się nie da”. „Jak się nie chce, to gorzej niż jak by się nie mo-
gło” – to bardzo ważna prawda życiowa.  

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rozdział 68. Reguły jest 
pisany jako duchowe wskazanie dla podwładnego. O tym, jak powi-
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nien decydować przełożony, pisze św. Benedykt w rozdziałach o 
opacie i innych przełożonych. Nakłada on na nich ogromną odpo-
wiedzialność za podejmowane decyzje. W omawianym rozdziale nie 
mówi nic o radach dla przełożonych ani o tym, kto ma rację. Przeło-
żony nie posiada racji z samego tytułu swojego przełożeństwa. Świę-
tej pamięci o. Bernard Turowicz mawiał: „Nigdy jeszcze święcenia 
kapłańskie nikomu oleju do głowy nie wlały”. To samo można od-
nieść do funkcji przełożonego. Niemniej św. Benedykt po uwzględ-
nieniu dialogu, który charakteryzuje się odpowiednią kulturą i zakła-
da wcześniejsze bezwarunkowe zdecydowanie się na bycie posłusz-
nym, po przedstawieniu własnych racji i mimo wszystko podtrzyma-
niu przez przełożonego rozkazu mówi, że mnich „musi wiedzieć, że 
tak właśnie jest dla niego dobrze” (RB 68,4). Oznacza to, że należy 
sprawę oddać Bogu, który potrafi najbardziej pokręcone sprawy wy-
prostować. Dlatego dalej pisze: „Niechaj więc będzie posłuszny 
z miłości, ufając w pomoc Bożą” (RB 68,5). Ufność w pomoc Bożą 
oznacza złożenie całej sprawy w ręce Boga. W takich momentach 
prawdziwie doświadczamy naszej wiary, na ile jest ona prawdziwym 
zawierzeniem. „Tak właśnie jest dla niego dobrze” nie oznacza, że 
tak jest najmądrzej po ludzku, że nasze obawy były jedynie grą wy-
obraźni lub nierozumnym oporem. Przełożony nie jest po prostu tubą 
Pana Boga, kimś, kto dokładnie wypowiada Bożą wolę w odniesie-
niu do nas. Dobro duchowe chodzi zupełnie innymi ścieżkami niż 
ludzkie intencje i racje. Zupełnie podobnie jak myśli Boże, które są 
inne niż myśli ludzkie. „Dobre dla nas” odnosi się do dobra najważ-
niejszego, do naszej żywej więzi z Bogiem.  

„Niechaj więc będzie posłuszny z miłości”. Motywem posłuszeń-
stwa jest miłość (caritas), która u św. Benedykta odnosi się do Boga 
i braci. W tym przypadku chodzi o oba wymiary: „z miłości” do Bo-
ga oraz dla zachowania miłości we wspólnocie, by nie powodować 
rozbijających ją napięć i niechęci. Więzi osobowe są ważniejsze niż 
takie czy inne racje, jakie każdy z nas posiada. Podobnie „dobro” po-
słuszeństwa buduje nie tylko więź mnicha z Bogiem, ale także 
umacnia samą wspólnotę. 
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Takie rozwiązanie często nas dzisiaj bulwersuje: mnich ma osta-
tecznie przyjąć polecenie, choć jest ono w jego pojęciu niemożliwe 
do wykonania! Takie zalecenie wydaje się niemiłosierne. Dlaczego 
tak!? Kluczem do zrozumienia takiej zasady jest ogromna wartość 
posłuszeństwa w rozumieniu św. Benedykta. Jest ono najważniej-
szym narzędziem do walki z naszym subiektywizmem, z naszymi 
myślami i wyobrażeniami, na których żeruje szatan. Zagrożenie za-
mknięcia się w subiektywności podatnej na manipulację Złego jest 
tak ogromnym niebezpieczeństwem i zablokowaniem przed spotka-
niem się z żywym Bogiem, że nawet przyjęcie nierozsądnego od 
strony praktycznej polecenia, a nawet motywowanego złośliwością, 
która nas dotkliwie boli, nie niweluje wartości samego posłuszeń-
stwa. Takie polecenie staje się wówczas krzyżem, który przyjęty sta-
je się drogą wyzwolenia.  

Posłuszeństwo przełożonym nie jest absolutem, ma ono swoje 
granice. Granicą posłuszeństwa wobec nakazów przełożonych jest 
moralne zło lub ewidentna niezgodność z wolą Bożą. Posłuszeństwo 
ze swej istoty odnosi się do Boga, a przełożony jest jedynie pośred-
nikiem. Dlatego nie może nakazywać on niczego takiego, co byłoby 
niezgodne z prawem Bożym: „Dlatego też opat nie powinien uczyć 
ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem 
Pańskim” (RB 2,4). W przypadku konfliktu moralnego w imię praw-
dziwego posłuszeństwa nie można iść za poleceniem przełożonego, 
ale za głosem własnego sumienia. 

71. NIECHAJ BRACIA BĘDĄ POSŁUSZNI SOBIE NAWZAJEM 
Rozdział 71 Reguły, także należący do tzw. „Testamentu” św. Be-

nedykta, ukazuje wartość samego posłuszeństwa w życiu duchowym 
i we wspólnocie.  

1 Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie 
tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także 
sobie nawzajem wiedząc, 2 że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. 

Taka była droga życia Jezusa Chrystusa. Podobnie posłuszeństwo 
było drogą życia Najświętszej Maryi Panny. Niech mi się stanie we-
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dług słowa twego (Łk 1,38) wypowiedziane do anioła stało się pro-
gramem Jej życia. Posłuszeństwo jest dobrem, w którym człowiek 
przekracza siebie. Właśnie dlatego ten rozdział jest bardzo ważny 
także w zwykłym życiu domowym w rodzinie. Wszyscy powinni być 
sobie nawzajem posłuszni, gdyż drogą posłuszeństwa mają iść do 
Boga. Z jednej strony jest to fundamentalna zasada w życiu ducho-
wym, a z drugiej strony jest to bardzo trudne szczególnie dzisiaj, 
kiedy lansuje się model kreowania siebie. Sugeruje się, że człowiek 
powinien realizować swoje marzenia, aby stawał się sobą. 

3 Wprawdzie rozkazy opata lub wyznaczonego przez niego przeora wypełniać 
trzeba przede wszystkim i nie wolno dawać przed innymi pierwszeństwa pry-
watnym zleceniom, 4 poza tym jednak młodsi powinni słuchać starszych z całą 
gotowością miłości. 5 Gdyby jakiś brat okazał się krnąbrny, należy go skarcić. 

Pierwsze posłuszeństwo należy się Bogu i granicą posłuszeństwa 
człowiekowi, przełożonemu, jest jasno rozpoznana w sumieniu wola 
Boża. Dalej w posłuszeństwie człowiekowi istnieje hierarchia, która 
w klasztorze ma następujący porządek: posłuszeństwo opatowi, dalej 
wyznaczonym przez niego urzędnikom, a dopiero później wzajemne 
między braćmi. Czasami niestety wolelibyśmy posłuszeństwo komuś 
nam bliższemu.  

6 Jeśli opat lub jakikolwiek inny przełożony udziela w taki czy inny sposób na-
gany jednemu z braci, choćby za najmniejsze uchybienie, 7 a brat ów domyśli 
się lub spostrzeże, że stał się przyczyną nawet niewielkiego gniewu przełożo-
nego, 8 niech zaraz bez zwłoki padnie na ziemię i aby zadośćuczynić za błąd 
swój, tak długo u stóp jego leży, aż otrzyma błogosławieństwo, które to wzbu-
rzenie uspokoi. 

„Pojednać się przed zachodem słońca” jest niezmiernie ważną za-
sadą życia duchowego szczególnie w wymiarze wspólnotowym, któ-
rą mnisi bardzo pielęgnowali. Z tej racji wprowadzili do liturgii 
Kompletę, ostatnią modlitwę przed snem, która rozpoczyna się od 
rachunku sumienia i wspólnego pojednania. Nie można pozostawiać 
miejsca Złemu w swoim sercu, w szczególności w nocy. To samo 
dotyczy wewnętrznych spięć, które zdarzają się każdemu. Nie można 
ich pozostawiać, bo jest to potencjalny teren działania dla Szatana. 



 89 

On jest oskarżycielem i to nie tylko braci wobec Boga, ale i nawza-
jem między sobą. Obraz padnięcia do nóg należy potraktować jako 
obraz radykalnej postawy wobec nieporozumień, które należy na-
tychmiast likwidować i dojść do wzajemnego przebaczenia. W życiu 
duchowym bardzo ważne jest, żeby nie zostawiać „odłogów”, bo one 
niszczą duchowo człowieka. 

9 Jeśli ktoś zaniedba tego przez lekceważenie, należy mu wymierzyć karę ciele-
sną, gdyby zaś upierał się przy swoim, nawet usunąć go z klasztoru. 

Widzimy, jak św. Benedykt kładzie nacisk na budowanie prze-
strzeni pojednania, mimo największych trudności. Jeżeli ktoś nie ma 
woli pojednania, to nawet należy go usunąć z klasztoru. Jeżeli upar-
cie trzyma się swoich racji i hoduje w sobie gniew i „słuszne” pre-
tensje do kogoś innego, to niech sobie szuka życia gdzie indziej. W 
szkole służby Pańskiej, którą założył, nie ma miejsca na taką posta-
wę. Niestety postawa forsowania swoich racji jest u nas czymś na-
gminnym, ale trzeba sobie uświadomić, że właściwie jest ona tożsa-
ma z upartym zamykaniem się na łaskę Bożą, a nawet z jej odrzuca-
niem.  

W Kazaniu na Górze Pan Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół 
(zob. Mt 5,43–48). Jej racją jest wielkie miłosierdzie, jakie Bóg ma 
wobec wszystkich ludzi. On jest otwarty dla wszystkich i wszystkich 
traktuje dobrze. Jeżeli ktoś wybiórczo buduje sobie przestrzeń przy-
jaciół i rodziny, a „obcych” wyrzuca poza nawias, to nie ma w sobie 
Ducha Bożego. Taka postawa jest przeciwna budowaniu szkoły służ-
by Pańskiej i nie ma racji bytu we wspólnocie monastycznej.  

Podobnie jak Pan Jezus w Ewangelii nie skupia się na rozstrzyga-
niu, po czyjej stronie leży racja, lecz niezależnie od racji mówi o ko-
nieczności przebaczenia, tak św. Benedykt zaleca, żeby nigdy nie iść 
za wolą własną, a nawet ją nienawidzić, bo własna wola nieraz wy-
daje się nam słuszna, a ostatecznie często prowadzi do upadku. Tak 
bywało nie tylko w życiu poszczególnych ludzi, ale i w wymiarze 
społecznym. Komunizm np. był wspaniałą ideą równości wszystkich, 
wszyscy mieli otrzymać w nim równy start i takie same warunki ży-
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cia. W praktyce okazało się, że w imię tej idei dokonano najwięk-
szych zbrodni w dziejach ludzkości. Jest to drastyczny przykład na 
to, że coś, co wydaje się dobre, prowadzi do tragedii. 

Posłuszeństwo posiada ogromną wartość, której nie można pod-
ważać na podstawie lęku przed skrajnymi sytuacjami. W posłuszeń-
stwie w sensie pozytywnym chodzi o wspólne odczytanie woli Bo-
żej. I ten punkt patrzenia na posłuszeństwo trzeba na nowo podjąć. 
W sytuacji dialogu: podwładny – przełożony, ten pierwszy pragnie 
autentycznego spotkania z Bogiem, czemu przeszkadza jego subiek-
tywność, niepewność odnosząca się do właściwego odczytania Bożej 
woli. Przełożony ma mu pomóc obiektywnie odczytać Boży zamysł 
odnoszący się do niego. To wszystko jest możliwe jedynie w Duchu 
Świętym, czego nie da się zrobić bez modlitwy. Żadne formalne 
struktury nie są w stanie właściwie rozwiązać tego zagadnienia. Po-
trzeba charyzmatu, który przełożonemu jest dany dla innych, nie dla 
siebie. Ale z tym charyzmatem musi on autentycznie współpraco-
wać.  

Posłuszeństwo w tradycji monastycznej wywodzi się z potrzeby 
duchowego ojcostwa. Dlatego ten wymiar posłuszeństwa jest nadal 
najistotniejszy. Natomiast z upływem wieków zmieniło się rozumie-
nie i rola posłuszeństwa. Z potrzeby duchowego ojca punkt ciężkości 
przesunął się na praktyczno-organizacyjną sprawność działania dla 
dobra Kościoła, co bardzo wypaczyło samą sprawę, prowadząc miej-
scami wręcz do karykatury. Dzisiaj trzeba przywrócić posłuszeństwu 
właściwą wartość. Nie można redukować posłuszeństwa do uległości 
podwładnych względem poleceń przełożonych bez uwzględnienia 
duchowego sensu i celu posłuszeństwa. Nie może się ono sprowa-
dzać jedynie do indywidualnego wysiłku ascetycznego podwładnego. 
Potrzeba wrócić do wymiaru duchowego samej relacji posłuszeństwa 
i to zarówno od strony podwładnego, jak i od strony przełożonego. 
Trzeba powrotu do właściwej kultury duchowej, która gdzieś się za-
gubiła. Przy czym nie dotyczy to jedynie ostatnich lat, ale ostatnich 
kilku wieków, które zmieniły sam sens posłuszeństwa i właściwych 
relacji we wspólnocie. Wyraźnie załamał się prawdziwy autorytet 
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duchowy, który wyrasta z autentycznego doświadczenia, a zastąpił 
go autorytet formalny związany z funkcją. Aby umieć prowadzić in-
nych, pomagać rozpoznawać wolę Bożą w ich życiu, trzeba samemu 
przejść przez szkołę posłuszeństwa Bogu za pośrednictwem drugiego 
człowieka. 

6. O CNOCIE MILCZENIA 
Rozdział 6. Reguły zatytułowany jest: „O cnocie milczenia”. Jego 

tekst jest wyciągiem z wcześniejszej Reguły Mistrza. 
1 Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym 
nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze 
i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych (Ps 38,2–3 Wlg). 2 W ten sposób 
chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od 
mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy uni-
kać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy. 
3 Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, 
święte i budujące należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, 4 bo jest napisa-
ne: Nie unikniesz grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 5 i gdzie indziej: Życie 
i śmierć jest w mocy języka (Prz 18,21). 6 Wypada bowiem, by nauczyciel mó-
wił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać. 
7 Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem peł-
nym pokory i uległości. 
8 Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego 
i pobudzającego do śmiechu; potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy 
uczniowi otwierać ust do takich rozmów. 

Kiedy przyjrzeć się dokładnie temu rozdziałowi, uderza nas fakt, 
że dotyczy on właściwego sposobu mówienia. Potrzeba milczenia 
bierze się stąd, że najczęściej grzeszymy językiem. Jest to niewąt-
pliwie prawda. Najczęstsze grzechy, jakie u nas w Polsce popełnia-
my, to grzechy języka. Niestety bardzo często sobie nawet ich nie 
uświadamiamy. Warto w tym kontekście przeczytać fragmenty Pi-
sma Świętego mówiące o gadulstwie i złej mowie3.  

3 Zob. Jk 3; Mdr 1,11; Syr 5,13; 6,5; 28,13–26; 37,18).  
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U św. Benedykta nie znajdujemy bezpośrednio głębszej refleksji 
na temat samego milczeniem i jego istoty. Ono samo i jego wartość 
były dla niego i mnichów w tym czasie czymś oczywistym. O warto-
ści milczenia można jednak nieco wnioskować, czytając fragmenty o 
słuchaniu i o pokorze.  

Istnieją różne rodzaje milczenia. Nie wszystkie są dobre. Istnieje 
milczenie człowieka, który po prostu nie potrafi mówić – milczenie 
niemowy. Podobne milczenie dotyczy kogoś, kto znalazł się w śro-
dowisku mówiącym obcym mu językiem. Jest to milczenie bezrad-
ności. Przybiera ono szczególnie dramatyczną postać, gdy ktoś czuje 
się niezrozumiany i widzi, że wszelkie jego odezwanie jest odebrane 
niezgodnie z intencją, przekręcane i wykorzystane opacznie. Cierpi 
on rozmaite posądzenia i agresję ze strony innych. Dlatego postana-
wia milczeć. Takie milczenie jest dla niego smutną koniecznością, 
wymuszoną i dlatego wcale niebudującą. Raczej pogrąża go w głę-
bokim smutku, a nawet prowadzi do bezradności i kompleksów.  

Istnieje także „głośnie milczenie” pełne pretensji do drugiego. 
Charakterystyczne są w tym wymiarze tak zwane „ciche dni” między 
małżonkami. Jednak to zjawisko nie ogranicza się jedynie do mał-
żeństw. Tak bywa w rozmaitych wspólnotach, a także np. w pracy. 
To milczenie bywa „głośne”, bo właściwie chodzi w nim o pokaza-
nie swojej pretensji, swojego bólu, zranienia itd., które się w sobie 
nosi. „Zobaczcie, jak mnie zraniliście, jacy jesteście okrutni”. Jest 
ono bardzo niszczące nie tylko dla wzajemnych relacji we wspólno-
cie, ale przede wszystkim dla samego milczącego, bo właściwe jest 
gromadzeniem agresji i zła w sobie. Trzeba sobie zadać pytanie: w 
imię czego obnoszę się ze swoją pretensją w wewnętrznym zamknię-
ciu? Co chcę naprawdę uzyskać? Czy nie lepiej wówczas wypowie-
dzieć te swoje pretensje? Powstaje wówczas szansa na konfrontację 
naszych pretensji z oceną innych. Może się wówczas okazać, że na-
sze pretensje były urojone.  

W tradycji monastycznej istnieje zalecenie, aby wszystkie myśli, 
jakie nam przychodzą do głowy, szczególnie chodzi o pokusy, wy-
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jawiać ojcu duchowemu. Milczenie w takim przypadku jest błędem, 
bo pozwala Złemu nas wewnętrznie niszczyć.  

Milczenie harmonizuje z pokorą.  
56 Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, 
a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany, 57 gdyż Pismo poucza, że 
nie uniknie się grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 58 i że mąż gadatliwy nie znaj-
dzie kierunku na ziemi (Ps 139,12 Wlg) (RegBen 7,56–58). 

Warto zatem zastanowić się nad samą mową, bo te milczenia, o 
których mówiliśmy, są przepełnione wewnętrzną mową. Nie są one 
prawdziwym zamilknięciem po to, aby słuchać.  

Istnieje w nas ogromna potrzeba mówienia. We wspomnieniach 
człowieka, który siedział w celi śmierci w więzieniu hitlerowskim, 
przeczytałem taką refleksję: „Ludziom wydaje się tutaj, że mogą bez 
przerwy gadać o wszystkim. Wydaje się, jak gdyby chcieli zagadać 
siebie w niepohamowanej namiętności mówienia”. Istnieje w nas 
prawdziwie „niepohamowana namiętność mówienia”. Przy czym 
charakterystyczne jest to, że człowiek chce w tym mówieniu uzyskać 
potwierdzenie siebie, swoich racji. Z tego powodu ważny jest słu-
chacz. Kiedy spokojnie słucha, wydaje się, że nas rozumie, jest z 
nami, potwierdza nam nasze racje, popiera nas. Kiedy nie słucha, nie 
potwierdza naszych myśli, zaczynamy postrzegać go jako wroga. Po-
trzeba potwierdzenia jest w nas ogromna. Aby je uzyskać, jesteśmy 
w stanie zrobić więcej niż nam się nawet zdaje. Jest często wykorzy-
stywane przez manipulatorów, którzy dając nam potwierdzenie, po-
trafią uzyskać od nas podobne potwierdzenie siebie, poparcie poli-
tyczne czy w sporze z innymi, a nawet całkowite podporządkowanie 
się im itp.  

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie owej potrzeby mówienia i 
bycia słuchanym. Ta potrzeba bierze się z samej naszej ludzkiej natu-
ry. Osoba jest kimś, kto się spełnia we wzajemności z inną osobą. 
Podstawowym wymiarem tej wzajemności jest słowo, rozmowa. 
Dlatego słuszne jest ustawienie milczenia w kontekście mowy i ko-
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munikacji w ogóle. Ale z kim mamy rozmawiać i czemu ma służyć 
nasza mowa?  

Człowiek ze swojej istoty jest odpowiedzią na Boże wezwanie. 
Tak widzi go Biblia. Z tej prawdy wynika bardzo ważna zasada życia 
duchowego: jeżeli cokolwiek ma się w nas dokonać autentycznie, to 
tylko jako odpowiedź na Boże wezwanie. Sami z siebie, z własnego 
pomysłu, nie jesteśmy w stanie zrobić niczego prawdziwie dobrego. 
Ta zasada jest innym sformułowaniem prawdy wiary mówiącej o ko-
nieczności łaski do zbawienia. Jednak łaska buduje na naturze. Dla-
tego też słowo od Boga najczęściej dochodzi do nas przez człowieka. 
Komunikacja z drugim człowiekiem powinna nieść w sobie taką 
świadomość. 

Kluczem do naszej przemiany wewnętrznej jest słuchanie. Mil-
czenie ma służyć słuchaniu. Do prawdziwego milczenia dochodzi 
wówczas, gdy otwieramy się na słuchanie tego, co pojawia się w ser-
cu jako pochodzące od Boga. Zarówno gadanina, jak i milczenie peł-
ne wewnętrznego wrzenia, wyobraźni, rozbudzonych uczuć, spo-
rów... zagłuszają delikatny głos Boga, który nie ma zwyczaju się na-
rzucać, przekrzykiwać inne głosy. Bóg przemawia do tego, kto chce 
słuchać. Stąd milczenie jako ćwiczenie w życiu duchowym w istocie 
polega na skupianiu się na słuchaniu, na budowaniu w sobie prze-
strzeni dla Boga, aby On mógł przemówić. Zewnętrzne milczenie, 
dyscyplina milczenia, powinny temu służyć. Nie chodzi zatem o sam 
zakaz mówienia, ale o zabezpieczenie warunków dla naszego otwar-
cia się na Boga. W dobrym milczeniu skupiamy się na odbiorze Bo-
ga, podobnie jak przy dostrajaniu radia do właściwej fali. Mowa Bo-
ga ogarnia nas całkowicie, jest powszechna i przenika wszystko. Z 
drugiej jednak strony jest przeciwieństwem gadaniny – ona jest mil-
czeniem, gdyż jest głębsza niż jakiekolwiek sformułowanie wypo-
wiedziane przez człowieka. Jego mowa trafia prosto do serca. Boga 
można usłyszeć jedynie sercem, gdyż Jego mowa jest głębsza niż ja-
kakolwiek werbalna mowa. 
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Że nie jest to łatwe wyciszyć się i zamilknąć, można się łatwo 
przekonać, udając się na modlitwę z zamiarem milczenia i słuchania 
Boga. Okazuje się, że wówczas pojawiają się najgenialniejsze pomy-
sły, wyobraźnia podsuwa nieustannie jakieś obrazy, przypominają się 
przeszłe sprawy, czasem słuszne pretensje, żale itd. Wszystko to 
przeszkadza w słuchaniu Boga. Z naszej strony potrzeba czujności i 
nieustannego wracania do słuchania. Wewnętrzny hałas wydaje się 
nas przerastać. Milczenie jest jedną z najtrudniejszych umiejętności, 
których trzeba się uczyć. Jest ono bardzo ściśle związane z modlitwą, 
a w swym najgłębszym wymiarze jest z nią tożsame. Dlatego św. 
Benedykt tak bardzo stara się zabezpieczyć dla niego właściwe wa-
runki.  

W tradycji monastycznej spotykamy rozmaite techniki, które po-
magają to milczenie uzyskać. Do paradoksalnych metod należy np. 
modlitwa Jezusowa, w której nieustannie powtarza się modlitewne 
wezwanie: „Panie Jezus Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade 
mną, grzesznikiem”. W tej modlitwie nie chodzi jednak o samą mo-
dlitewną formułę, ale o otwarcie serca na słuchanie Boga. Paradok-
salnie zatem do milczenia dochodzi się przez mówienie! Metoda ta 
jest próbą zaradzenia niepohamowanemu naporowi myśli i wyobra-
żeń. Wypowiadanie słów ma „zająć” naszą wyobraźnię, aby nie 
przeszkadzała w wewnętrznym otwarciu na Ducha Świętego.  

Niewątpliwie nie jest łatwo powiedzieć, kiedy nasze milczenie 
jest dobre. Możemy to poznać po owocach. Milczenie, które jest mil-
czeniem w Duchu Świętym, niesie z sobą: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie 
(Ga 5,22n) – jak pisze św. Paweł.  

Jak widzimy, u podstaw prawdziwego milczenia musi być to sa-
mo nastawienie, jakie mamy przy posłuszeństwie: „wyrzec się swo-
ich chęci”, aby prawdziwie można było usłyszeć słowo od Boga, któ-
ry przemawia inaczej, najczęściej nie tak, jak byśmy tego chcieli. 
Inaczej będziemy się spotykać nieustannie tylko z sobą samymi i bę-
dziemy tworzyli wewnętrzny chaos lub budowali własną ideologię, 
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szukając jedynie dla niej potwierdzenia u innych. Umiejętność spo-
tkania się i rozmowy z drugim jest ściśle związana z naszą umiejęt-
nością milczenia. Jeżeli nie umiemy zamilknąć, nie potrafimy także 
otworzyć się na spotkanie z drugim człowiekiem, gdyż zostajemy w 
kręgu swojej rozbudzonej subiektywności. Milczenie jest podstawą 
autentycznego posłuszeństwa. Nie przypadkiem posłuszeństwo po-
chodzi od słuchania, które jest istotą milczenia we właściwym sensie. 
Człowiek rozgadany nie dochodzi do prawdziwej głębi posłuszeń-
stwa, gdyż nie potrafi słuchać. Praktycznie rzecz biorąc, milczenie 
jest wewnętrzną walką o spotkanie się z prawdą. 

42. O MILCZENIU PO KOMPLECIE 
Ten rozdział również nie wyjaśnia, na czym polega milczenie, 

jednak wskazuje określone praktyki, jakie pozwalają wejść w nie 
właściwie. Poprzez te praktyki możemy zobaczyć, na jakim milcze-
niu zależy św. Benedyktowi.  

1 Mnisi powinni przestrzegać pilnie milczenia o każdej porze, zwłaszcza jednak 
w godzinach nocnych. 

Noc jest czasem spoczynku i dlatego zawsze zalecona jest cisza 
potrzebna dla spoczynku. Jednak milczenie zalecane przez św. Be-
nedykta nie jest powodowane jedynie taką potrzebą. Widać to już po 
odniesieniu się do konieczności nieustannego zachowywania milcze-
nia, czego nie wymaga zwykłe życie w świecie. Milczenie mona-
styczne nie sprowadza się do braku mówienia.  

2 Dlatego też we wszystkich okresach roku, czy to w czasie postu, czy w czasie 
dwóch posiłków dziennych, należy postępować w taki oto sposób: 3 Jeśli jest to 
okres dwóch posiłków, gdy wstaną od kolacji, niechaj usiądą wszyscy razem, 
a jeden z nich czyta Konferencje, Żywoty Ojców lub cokolwiek innego dla zbu-
dowania słuchaczy, 4 lecz nie Siedmioksiąg ani Księgi Królewskie, gdyż dla 
słabych umysłów nie jest to właściwa pora do słuchania tych ksiąg Pisma Świę-
tego. Trzeba je wszakże czytać w innym czasie.  

Podobnie jak w rozdziale o milczeniu św. Benedykt troszczył się 
o właściwą mowę, tak w tym rozdziale dba o właściwe ukierunko-
wanie myśli. W tym celu zaleca właściwą lekturę przed snem. Doko-
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nuje się to przed Kompletą. Za właściwą lekturę na ten czas uznaje 
Rozmowy z Ojcami Jana Kasjana (w tekście nazywane Konferencje) 
oraz apoftegmaty i teksty hagiograficzne (Żywoty Ojców). Warto 
zwrócić uwagę, że te same teksty św. Benedykt wymienia w ostat-
nim rozdziale Reguły, gdy mówi o drodze dalszego wzrastania: 

5 Czymże zaś są i Konferencje Ojców, i Ustawy, i ich żywoty, czymże Reguła 
świętego ojca naszego, Bazylego, 6 jeśli nie narzędziami, z których pomocą 
mnisi, dobrzy i posłuszni, budują swoje cnoty? (73,5n). 

Zatem wieczorem należy czytać teksty najbardziej budujące i 
wskazujące drogę doskonałości. Takie ukierunkowanie wskazuje na 
samo milczenie i jego sens. Nie powinno ono być puste, ale wręcz 
przeciwnie, pełne treści i to treści najgłębszej. Obok spoczynku noc 
przynosi ze sobą także czas na głęboką refleksję. Często nie potrafi-
my zasnąć i wówczas myślimy o różnych sprawach. W praktyce ży-
cia monastycznego noc jest znakomitym czasem na refleksje doty-
czące tego, co najważniejsze. Przede wszystkim sen jest swoistą za-
powiedzią śmierci i dlatego refleksja przed snem w naturalny sposób 
odnosi się do tego, co nas ostatecznie czeka. Ta refleksja według św. 
Benedykta stanowi zasadniczą perspektywę naszego działania na 
świecie: „śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść 
na wieczność” (Prol 44). Z tej racji także zaleca unikać tekstów, któ-
re mogłyby pobudzić wyobraźnię i zmysły lub pobudzać do gniewu i 
innych namiętności, nawet jeżeli miałyby to być teksty biblijne.  

Widać, jak zalecane milczenie stanowi podstawowy wymiar du-
chowej kultury życia benedyktyńskiego i jednocześnie jak ono samo 
wymaga pewnej kultury, czyli podjęcia takiej praktyki, która potrafi 
zabezpieczyć we wspólnocie milczenie budujące i pogłębiające.  

5 W dni postne natomiast, zaraz po Nieszporach i krótkiej przerwie, zaczyna się 
czytanie Konferencji, jak wyżej powiedziano. 6 Należy przeczytać cztery lub 
pięć kartek lub tyle, na ile czasu wystarczy. 7 Podczas tego czytania powinni się 
zejść wszyscy, nawet jeśli ktoś byłby jeszcze zajęty wyznaczoną mu pracą. 
8 Kiedy więc będą już wszyscy razem, odmówią Kompletę. Po skończonej zaś 
Komplecie nikomu już nie będzie wolno powiedzieć ani słowa. 
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Niezmiernie ważne jest to, co się dzieje na początku czy to życia, 
czy każdego dnia lub naszego działania. Podobnie ważny, a może 
jeszcze ważniejszy, jest koniec. W szczególności to, co dzieje się na 
końcu dnia, co wprowadza nas w noc i jej tajemnicę. Dlatego taka 
troska o to, co robimy na końcu dnia. W klasztorze dzień kończy 
Kompleta, w której zawiera się wzajemne przebaczenie wszelkich 
win i urazów oraz spokojne powierzenie się Bogu. Te gesty uzupeł-
nia właściwa lektura, która podsuwa myśli warte głębokiego rozwa-
żenia w sercu. Późniejsze rozmowy, załatwianie spraw, powodują 
utratę nagromadzonego dobra w sercu i myślach, dlatego nie powin-
no się łatwo w nie wchodzić.  

9 Jeśli się znajdzie ktoś taki, kto tę Regułę milczenia przekroczy, podlega suro-
wej karze, 10 chyba że chodziłoby o konieczną rozmowę z gośćmi albo 
o wypełnienie polecenia wydanego przez opata. 11 Ale i wówczas niech się 
wszystko odbywa z wielką powagą i stosowną powściągliwością. 

Przedstawiona kultura milczenia i przygotowania do snu jest dla 
współczesnych ludzi czymś egzotycznym. Większość bowiem robi 
wręcz coś przeciwnego. Zamiast się skupić, spokojnie wyciszyć i 
oddać najważniejszym sprawom, starają się wieczorem odreagować 
napięcia z całego dnia przez dobrą zabawę z innymi lub obejrzenie 
jakiegoś filmu. Najczęściej jest to hałaśliwe, pobudzające wyobraź-
nię i namiętności. Zamiast ciszy i pokoju, noc rozpoczyna się niepo-
kojem i rozbudzeniem. Trudno wtedy nawet o dobry sen i odpoczy-
nek, a jeszcze trudniej o pogłębioną refleksję i odnajdywanie tego, co 
w życiu najważniejsze. 

7. O POKORZE 
1 Bracia, Pismo Święte woła do nas: Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony (Łk 14,11). 2 Słowami tymi poucza nas, że 
wszelkie wynoszenie się jest rodzajem pychy. 3 Jej to wystrzega się Prorok, któ-
ry mówi: Moje serce nie pyszni się, Panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle. Nie 
gonię za tym, co wielkie, albo dla mnie zbyt jest wysokie. 4 Co by się jednak sta-
ło, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił moją duszę? Postąpiłbyś 
z moją duszą, jak z małym dzieckiem na łonie jego matki (Ps 130,2 Wlg.). 
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Zasada: Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony (Łk 14,11), należy do fundamentalnych praw ży-
cia duchowego. Niestety nie zawsze o niej pamiętamy. Z obserwacji 
widzimy, że często ci, którzy się wynoszą, są w społeczeństwie 
uznawani i szanowani, a ludzie pokorni, niemający tupetu, nieumie-
jący walczyć o siebie, są zapomniani, a często nawet upokarzani. Ta-
kie obserwacje nie pozwalają zobaczyć prawdziwości tej zasady. 
Oczywiście można przytoczyć szereg pozytywnych przykładów, że 
człowiek pokorny doszedł do wielkiego uznania, ale pewnie można 
by przytoczyć wiele przykładów odwrotnych, kiedy właśnie pyszni 
zdobywali laury i uznanie ludzi. I w życiu doczesnym tak się działo i 
pewnie będzie działo do końca. Jednak sformułowanie: „będzie po-
niżony” i „będzie wywyższony” oznacza, że to Bóg go odpowiednio 
poniży lub wywyższy. I wcale nie ma mowy o poniżeniu lub wywyż-
szeniu na tym świecie.  

Najwyraźniej przytoczona zasada ukazuje swoją prawdziwość na 
przykładzie postaci Najświętszej Maryi Panny. W Magnificat śpie-
wała:  

46 Wielbi dusza moja Pana 
47 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 
48 Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, 
49 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
a Jego imię jest święte (Łk 1,46–49). 

Bóg spogląda na „uniżenie” i czyni „wielkie rzeczy”! W Jej życiu 
objawiło się to w sposób doskonały, ale zauważmy, nie w życiu do-
czesnym. Na ziemi nie znalazła wielkiego uznania. Uznanie takie po-
jawiło się dopiero po Jej śmierci i to po wiekach. Dzisiaj Kościół wi-
dzi w Niej Królową nieba (!), co nie było widoczne od razu nawet po 
Jej śmierci, która została później nazwana „zaśnięciem” ze względu 
na krótko potem wniebowzięcie. 

„Wywyższenie” i „uniżenie” można oczywiście zamienić miej-
scami, ustawiając odwrotnie hierarchię wartości i wówczas można 
się tak „uniżać”, aby być w tym „największym”. Niezależnie od 
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wstępnego założenia na czym polega wielkość, a na czym małość, u 
podstaw wywyższania się jest porównywanie się z innymi i z odpo-
wiednią miarą. W prawdziwej pokorze nie ma żadnego porównywa-
nia się. Droga każdego z nas jest zupełnie inna. I jeżeli uważamy się 
za mądrych na naszej drodze, grzeszymy wyniosłością. Staramy się 
wówczas uzyskać potwierdzenie naszej wspaniałości przez potwier-
dzenie w oczach innych. Warunkiem prawdziwego wzrostu jest po-
kora, świadomość skromności własnych dokonań przy jednoczesnej 
świadomości, że to Bóg w nas dokonuje prawdziwego dobra. Dlate-
go pokora przejawia się skromnością i spokojną ufnością w Boże mi-
łosierdzie na wzór dziecka na łonie jego matki.  

5 Tak więc, bracia, jeżeli chcemy osiągnąć szczyt wielkiej pokory i jeśli chcemy 
szybko dojść do tego wywyższenia w niebie, do którego dochodzi się przez 
uniżenie w życiu ziemskim, 6 musimy wstępując do góry po stopniach naszych 
czynów wznieść ową drabinę, która ukazała się we śnie Jakubowi. Na niej to 
widział on zstępujących i wstępujących aniołów (por. Rdz 28,12). 7 Nie ulega 
wątpliwości, że to zstępowanie i wstępowanie oznacza po prostu, iż wynosząc 
się schodzimy w dół, wstępujemy natomiast ku górze przez pokorę.  
8 Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy 
serce stanie się pokorne. 9 Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak są-
dzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża umieściła w nich różne 
szczeble pokory i karności zakonnej, po których do góry wstępujemy. 

Starając się omówić pokorę w języku dążenia do doskonałości, 
dochodzimy do paradoksów. Są one zawarte w przytoczonej już wy-
powiedzi Pana Jezusa: kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony (Łk 14,11). Spotykamy tutaj przeciw-
stawną dynamikę. Wydaje się, że problem polega na samym schema-
cie mówienia opartym na koncepcji wstępowania do góry. Sam 
schemat jest bardzo dawny, poprzedzający najstarsze teksty biblijne. 
Mówi o tym między innymi biblijna opowieść o „wieży Babel”, któ-
ra ma niewątpliwie wcześniejsze wzorce. Od niepamiętnych czasów 
człowiek na szczytach gór i wzgórzach składał Bogu ofiary. Kieru-
nek w górę oznaczał kierunek zbliżania się do Boga, bo „Bóg miesz-
ka w niebie”. Stąd tak mocno zakorzeniony w języku religijnym 
schemat wstępowania w górę. Jednak pokora (łac. humilitas) oznacza 
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uniżenie, dosłownie zbliżenie do ziemi (łac. humus). Stąd „szczyt 
pokory” jest pojęciem paradoksalnym, zawierającym sprzeczność – 
szczyt tego, co jest całkowitą niskością. Na to wszystko nakłada się 
możliwość obłudy: nazywanie się „sługą” przy jednoczesnym wy-
wyższaniu się, jak to mamy z naszymi ministrami (minister to słu-
ga!). Niemniej św. Benedykt przejmuje z tradycji4 ten język i wyra-
żenia, starając się mówić o pokorze językiem paradoksów: „Nie ule-
ga wątpliwości, że to zstępowanie i wstępowanie oznacza po prostu, 
iż wynosząc się schodzimy w dół, wstępujemy natomiast ku górze 
przez pokorę” (RegBen 7,7). 

Warto przejrzeć się nieco obrazowi drabiny. Dla nas drabiną są 
zazwyczaj dwie żerdzie ze szczeblami pomiędzy nimi. Tak widzi tę 
drabinę św. Benedykt (zob. w. 8). Trudno sobie jednak wyobrazić na 
takiej drabinie aniołów wstępujących i zstępujących jednocześnie. 
Musieliby to robić po dwóch stronach drabiny, depcząc sobie po no-
gach i rękach. Natomiast istnieje inny rodzaj drabiny z jedną żerdzią 
i szczeblami na przestrzał. Po takiej drabinie aniołowie moli chodzić 
w dół i w górę po obu stronach już bez deptania innych. Prawdopo-
dobnie jednak Jakubowi we śnie ukazało się coś na kształt piramidy 
ze świątynią na szczycie, do której po zboczu prowadziły schody. 
Takie piramidy istniały w tym czasie w Mezopotamii. Przy czym do 
świątyni wstępowało się jednymi schodami, a innymi się z niej scho-
dziło. Ten zwyczaj później odnosił się także do świątyni w Jerozoli-
mie. Nie można było z niej wychodzić tą samą bramą, którą się do 
niej wchodziło.  

Współczesne wyobrażenie o przedmiocie potrafi zmienić sens 
wypowiedzi. Dalszy tekst rozwija podaną wizję, nadając konkretny 
sens alegoryczny samej drabinie. Dwom żerdziom przypisuje okre-
ślony sens: „ciało i dusza”, a szczeble wiąże z pokorą i karnością za-
konną, „po, których do góry wstępujemy”. W ten sposób cała wizja 
wydaje się, że przyjmuje charakter ascetyczno-moralny, co odbiega 

4 Zob. Reguła Mistrza 10. 

                                                 



 102 

od wyjściowego obrazu zaczerpniętego z Księgi Rodzaju. Niezależ-
nie bowiem od tego, czym była i jak wyglądała „drabina”, sen Jaku-
ba wskazywał na istnienie w tym miejscu styku nieba z ziemią. Po 
przebudzeniu Jakub powiedział: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! 
Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! (Rdz 28,17). Po 
wiekach wykorzystał ten sam obraz Pan Jezus, mówiąc o takim połą-
czeniu nieba z ziemią w sobie (zob. J 1,51).  

Nie wiadomo, na ile św. Benedykt tak widział ten symbol. Jeżeli 
jednak tak go przyjmiemy i odniesiemy za św. Benedyktem do poko-
ry, to wskazuje on na „zetknięcie się nieba z ziemią” w pokorze. Kto 
staje się pokorny, zbliża się do nieba. Kto przeciwnie, wzrasta w py-
chę, przybliża się do otchłani, czyli piekła, bo pycha jest zasadni-
czym grzechem szatana. 

Bardzo ważne jest stwierdzenie, że wstępujemy do góry „po stop-
niach naszych czynów” (RegBen 7,6). Pokora wyraża się przez kon-
kretne postawy i czyny. Nikt z nas nie wie, czy jest pokorny, czy nie. 
Możemy to zobaczyć po naszych reakcjach na spotykające nas wyda-
rzenia, szczególnie gdy są one niepomyślne lub przykre dla nas. 
Mnisi poznawali wielkość człowieka, wypróbowując jego pokorę np. 
przez obelgi, poniżenie, lekceważenie itp. Jeżeli ktoś nie potrafił tego 
właściwie znieść, wiadomo było, że nie ma w sobie pokory.  

10 O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stale 
przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. 11 Zawsze 
pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje, i ustawicznie w sercu swoim rozważa 
zarówno ogień piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie 
wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. 12 Każdej zatem chwili 
wystrzega się błędów i grzechów popełnianych myślą, językiem, rękami, no-
gami, czy to wolą własną; a broni się przed pożądaniami ciała. 13 Człowiek po-
winien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, 
a także, iż czyny jego w każdym miejscu rozgrywają się przed oczami Bożymi, 
aniołowie zaś w każdej chwili donoszą o nich Bogu. 

Pierwszym stopniem pokory jest bojaźń Boża, o której Stary Te-
stament mówi, że jest początkiem i prawdziwą treścią mądrości. Po-
głębieniem bojaźni jest pokora i ona jest właściwym początkiem mą-
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drości. Natomiast wydaje się, że w omawianym fragmencie Reguły 
bojaźń jest przedstawiona w kategoriach lękowych: człowiek powi-
nien zachowywać się właściwie, bo Bóg na niego patrzy i nagrodzi 
życiem wiecznym lub ukarze śmiercią na wieki za złe postępowanie. 
Natomiast lęk w istocie jest przeszkodą na drodze spotkania się z 
Bogiem, zatem takie rozumienie bojaźni Bożej jest niewłaściwe. Gdy 
podchodzimy lękowo, widzimy „Niego”, kogoś Trzeciego, czyli w 
istocie kogoś obcego, kto zagraża. Pan Jezus polecił zwracać się do 
Boga: „Ojcze...”. Jeżeli wymawiamy to, lękając się, to nasza relacja 
z Bogiem nie jest autentycznie dziecięca, nie jest prawdziwa. Święty 
Jan pisze:  

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy 
się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 J 4,18). 

Musimy zatem usunąć lęk, bo on przeszkadza. Bojaźń Boża to ra-
czej respekt, powaga wobec tego, przed czym stoimy. Jest nawet 
przeciwieństwem lęku, bo mobilizuje do właściwego wyboru, a lęk 
skłania do ucieczki, jak to zrobił Adam w raju po grzechu, słysząc 
nadchodzącego Boga. Kiedy przed nami pojawia się wielka szansa, 
powinna nas ona mobilizować, a nie przestraszać.  

O powiązaniu bojaźni Pańskiej z pokorą czytamy w Księdze Przy-
słów: Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i ży-
cie (Prz 22,4). Pokora jest fundamentem mądrości. Święty Benedykt 
widzi pokorę od razu powiązaną z rozeznaniem i respektowaniem 
najważniejszej prawdy życia: „że Bóg z nieba patrzy nań (tj. na 
człowieka) zawsze i o każdej porze, a także, iż czyny jego w każdym 
miejscu rozgrywają się przed oczami Bożymi” (RegBen 7,13). To 
właśnie w relacji do Boga ostatecznie rozstrzyga się to, co najważ-
niejsze w naszym życiu: życie lub śmierć i to w wymiarze ostatecz-
nym. Nie ma dla nas niczego ważniejszego nad właściwą więź z Bo-
giem. Świadomość tej prawdy i wyciągnięcie z niej praktycznego 
wniosku są mądrością. Katechizm Kościoła Katolickiego widzi w 
pokorze podstawę autentycznej modlitwy: 

Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i 
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własnej woli czy też z „głębokości” (Ps 130,1) pokornego i skruszonego serca? 
Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. Nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba (Rz 8,26). Pokora jest dyspozycją do darmo-
wego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga (KKK 
2559) 

Najważniejszy wymiar pokory polega na otwarciu się na prawdę 
w jej wymiarze życiowym. Bez widzenia właściwej hierarchii warto-
ści oraz zachowania w życiu odpowiednich proporcji w naszym dzia-
łaniu nie można mówić o autentycznej pokorze.  

Pierwszym wymiarem bojaźni Bożej jest troska, by nie grzeszyć, 
bo grzech niszczy naszą więź z Bogiem: „Każdej zatem chwili wy-
strzega się błędów i grzechów popełnianych myślą, językiem, ręka-
mi, nogami, czy to wolą własną; a broni się przed pożądaniami ciała” 
(RegBen 7,12). Czujność powinna obejmować wszystkie wymiary 
życia, poczynając od myśli. W nich mają początek wszelkie nasze 
działania. Dla mnichów właśnie myśli były podstawowym polem 
walki ze złem. Opanowanie myśli jest największą sztuką. Równie 
trudne jest opanowanie języka, który według św. Jakuba jest ogniem, 
sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków 
tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpa-
la krąg życia (Jk 3,6). Kto go opanował, jest mężem doskonałym, 
zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało (Jk 3,2).  

14 Tego właśnie chce nas nauczyć Prorok, gdy ukazuje nam Boga zawsze obec-
nego w naszych myślach, mówiąc: Boże, co przenikasz serca i sumienia (Ps 
7,19). 15 A w innym miejscu: Myśli człowiecze są Panu znane (Ps 94 [93], 11). 
16 Gdzie indziej jeszcze: Z daleka myśli moje pojmujesz (Ps 139[138],3) 17 i Myśl 
człowiecza będzie sławić Ciebie (Ps 75,11 Wlg). 18 Pragnąc czuwać nad swymi 
przewrotnymi myślami, niechaj brat “użyteczny” powtarza zawsze w swoim 
sercu: Wtedy będę wobec Niego bez skazy i winy się ustrzegę (Ps 18[17],24). 

Bóg jest zawsze obecny w naszych myślach! Święty Benedykt za 
wcześniejszą tradycją akcentuje prawdę, że Bóg zna nasze myśli. Na-
tomiast Jego obecność przede wszystkim jest dla nas szansą odkrycia 
Jego woli, Jego sposobu widzenia i reagowania na sytuacje, jakie nas 
spotykają. Dokonuje się to w sumieniu. Można by zatem streścić te 
wskazania św. Benedykta wezwaniem: chciej uznać swoje sumienie, 
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rozpoznać je i nim się kierować. Pragnienie uznania swojego sumie-
nia oznacza, że to Boże spojrzenie na nasze wnętrze przyjmujemy za 
rozstrzygające kryterium przy podejmowaniu decyzji. Inaczej w na-
szym sercu utrzymuje się bunt i w związku z tym lęk przed Bożym 
spojrzeniem. Bóg jednak nie narzuca swojego spojrzenia, nie stara 
się nas przekrzyczeć w wewnętrznym dialogu. Wręcz przeciwnie, 
musimy się uciszyć, aby Jego delikatny głos usłyszeć, zobaczyć Jego 
widzenie. Nasze zdecydowanie jest dla Niego koniecznym otwar-
ciem z naszej strony, które pozwalają usłyszeć Jego głos.  

Czuwanie jest podstawową cnotą chrześcijanina. Przede wszyst-
kim zawiera się w nim skierowanie ku temu, czego oczekujemy, tak 
jak to było w przypadku dobrego sługi z Ewangelii. Zatem przede 
wszystkim powinno być skupieniem się w słuchaniu delikatnego gło-
su Boga. Ale nie da się tego zrobić bez umiejętności rozeznania tego, 
co jest fałszywym głosem, mową, która prowadzi na manowce. 
Czuwanie praktycznie będzie zatem polegało na rozróżnianiu do-
brych od złych myśli, uczuć, wyobrażeń. Z czasem Bóg pozwala 
usłyszeć swoje głębokie wezwanie, które przepełnia serce i powodu-
je, że budzi się w nas nasze najgłębsze „ja”. Można je w sobie od-
kryć jedynie w pokorze. 

19 Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami: Powstrzymaj się od 
twoich pożądań (Syr 18,30). 20 Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Je-
go wola w nas się wypełniała. 21 Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili na-
szej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pi-
smo Święte: Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci 
(Prz 16,25). 22 Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych: 
Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach (Ps 52,2 Wlg). 

Święty Benedykt bardzo mocno przestrzega przed „czynieniem 
własnej woli”. Pisze o tym już na samym początku Reguły w Prolo-
gu:  

Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz 
się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwe-
go Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa (RegBen Prol 
3).  
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Właściwie swoją Regułę kieruje do tych, którzy wyrzekają się 
„własnych chęci”. Jeżeli ktoś nie rozumie sensu takiego wyrzecze-
nia, nie potrafi zrozumieć samej Reguły.  

Co to jednak oznacza? W naszym języku słowo „wola” oznacza 
wewnętrzny wybór i zdecydowanie się nań. Posiada zatem pozytyw-
ne znaczenie. Wola wiąże się z wolnością, największym darem, ja-
kim zostaliśmy obdarowani. Dlatego budzi się w nas sprzeciw wobec 
„wyrzeczenia się własnej woli”. Znamy sytuacje, w których ludzie 
„wyrzekają się własnej woli” na rzecz rozstrzygnięć innych ludzi, co 
prowadzi do utraty własnej osobowości, degradacji aż do funkcji na-
rzędzia w rękach kogoś innego. Tak było np. w przypadku oprawców 
hitlerowskich, którzy tłumaczyli swoje postępowanie rozkazem wła-
dzy. Oczywiście św. Benedyktowi nie chodzi o wyzbycie się wolnej 
woli. Wręcz przeciwnie, chodzi o oczyszczenie woli od rozmaitych 
namiętności. 

W Prologu w polskim przekładzie świadomie zostało użyte okre-
ślenie „chęci”, a nie „wola”. W oryginale mamy propriis 
voluntatibus. W polskim języku nie mamy pojęcia „wola” w liczbie 
mnogiej (musiałoby być: wól), jak to jest w języku łacińskim. Liczba 
mnoga wskazuje na wielorakość, a nawet brak harmonii i logiki w 
naszych pragnieniach. Dlatego wydaje się, że lepiej słowo „chęć”  
oddaje sens łacińskiego określenia. W wierszu 19. omawianego 
rozdziału słowo voluntatibus przełożone jest przez „pożądania”. 
Kiedy św. Benedykt mówi o wyrzeczeniu się „własnej woli”, ma na 
uwadze naszą skłonność do robienia tego, co się pojawia w naszym 
pożądaniu, w naszych chęciach. Chodzi o spontaniczne pragnienia 
sterowane pożądliwościami, które nie liczą się z rzeczywistością i 
konsekwencjami. Dzisiaj akurat podsyca się w ludziach takie chęci, 
aby im sprzedać rozmaite towary i usługi. Lansuje się także taki styl 
życia pod hasłem wolności. Przykładem są tak zwane partnerskie 
związki bez zawierania małżeństwa. Pragnie się więzi miłości z 
drugim człowiekiem, ale bez konsekwentnej wierności i podjęcia 
odpowiedzialności za drugiego. Jest to przykład pójścia za własną 
wolą (= chęcią, pożądaniem). Prawdziwa wolność wiąże się z 
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odpowiedzialnością i zobowiązaniem. Jan Paweł II napisał do 
młodych, że prawdziwa wolność polega na zdolności wybierania 
prawdziwego dobra. W rezygnacji z „własnej woli” chodzi o 
osiągnięcie takiej wolności.  

Potrzeba rezygnacji bierze się stąd, że nieustannie doznajemy 
wewnętrzej presji rozmaitych pożądań. Są one nieokiełznane i 
wymagają od nas nieustannie dokonywania wyborów. Przede 
wszystkim musimy umieć rozeznawać nierozsądne pragnienia i je 
odrzucać. Jednak rozeznanie nie jest łatwe, gdyż to, co nęci, jawi się 
jako dobre. Nasze myślenie jest bardzo często zdominowane 
pragnieniami, czyli kierujemy się „myśleniem życzeniowym”. 
Niestety jest ono bardzo powszechne. Stosunkowo łatwo jest je 
zobaczyć u kogoś innego, ale u siebie często bardzo trudno.  

Pozostając we własnej subiektywności, nie jesteśmy w stanie 
obiektywnie ocenić wartości wyboru. Aby rozeznać prawdziwe 
dobro, trzeba się zdystansować do siebie samego, co jest bardzo 
trudne. Inny człowiek jest niezależny od naszych emocji i łatwiej mu 
ocenić prawdziwą wartość naszego działania. Ale z kolei jemu brak 
pełnego wglądu w nas i nasze potrzeby, uwarunkowania itd. Ponadto 
drugi może kierować się własną wizją w swoich opiniach, co może 
prowadzić do fałszywych ocen.  

Sprawa zatem nie jest prosta. Święty Benedykt widzi w drugim, 
którego mamy słuchać, przede wszystkim mistrza, człowieka, który 
pragnie nam pomóc, nie ma z góry przyjętych wizji dobra i już 
przeszedł podobne doświadczenia i dlatego wie, co jest prawdziwie 
dobre. Dzisiaj niestety przeżywamy okres kryzysu w tej dziedzinie. 
Brak mistrzów życia duchowego. Nie wystarczy w tej dziedzinie 
znać teologię duchowości, moralność i samemu w miarę pobożnie 
żyć. Mistrz to charyzmatyk, człowiek duchowo doświadczony, 
znający meandry życia duchowego z własnego doświadczenia.  

Jednak św. Benedykt zaleca posłuszeństwo nie tylko mistrzowi. 
Zaleca je jako zasadę, a właściwie ćwiczenie po to, by uczyć się 
dystansu do własnych pragnień. Niemniej nasze sumienie pozostaje 
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ostateczną instancją rozstrzygającą o podejmowaniu decyzji. Tego 
św. Benedykt nie pisze wprost. Być może było to dla niego 
oczywiste. Musimy to jednak dzisiaj wprost powiedzieć, opierając 
się na nauce Kościoła.  

Nasze subiektywne oceny dobra i słuszności prowadzą często do 
wejścia na błędną drogę. Pomoc innych we właściwej ocenie sytuacji 
i naszych wyborów pozwala uniknąć błędów. Takie błędy zdarzają 
się nawet najbardziej rozwiniętym duchowo ludziom. W odniesieniu 
do opata św. Benedykt pisze: Nic nie czyń bez rady, a po uczynku nie 
będziesz żałował (Prz 31,3 Wlg; Syr 32,24 Wlg – RegBen 3,13). Nikt 
nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie! Jest to bardzo mocna za-
sada, która obowiązuje wszystkich.  

23 Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy nas obecny, gdyż 
Prorok mówi do Pana: Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie (Ps 
38[37],10). 24 Trzeba zatem wystrzegać się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na 
progu rozkoszy. 25 Dlatego też poucza nas Pismo Święte: Nie idź za twymi na-
miętnościami (Syr 18,30). 

Jest to podstawowa zasada życia duchowego. Podstawowa, ale nie 
jedyna. Do pełni potrzeba drugiej, równie ważnej zasady wzywającej 
do odwagi pójścia za wezwaniem Boga. Na unikaniu, obronie, śle-
dzeniu możliwego zła… nie można zbudować życia, bo ono jest dy-
namiczne i skierowane ku przyszłości. Jednak zalecenie, aby nie iść 
za swoimi pożądaniami, jest niezmiernie ważną zasadą: „gdyż śmierć 
stoi na progu rozkoszy”, jak to w mądrej sentencji wypowiada św. 
Benedykt. Przez grzech pierworodny człowiek został najdotkliwiej 
zraniony w dziedzinie relacji do drugiego człowieka i do siebie sa-
mego. Dana człowiekowi w akcie stworzenia dynamika odnajdowa-
nia się w miłości jako bezinteresownym darze z siebie zmieniła się 
na przeciwną, na szukanie siebie i swojego „dobra” przy jednocze-
snym przedmiotowym traktowaniu drugiego człowieka. Egocen-
tryzm z jednoczesnym widzeniem dobra w przedmiotach i ich uży-
waniu spostrzegamy u siebie od samego urodzenia. Natomiast w ży-
ciu trzeba stopniowo odkrywać zasadę inną: nie potrafimy się zreali-
zować w pełni inaczej jak tylko jako szczery dar z siebie. Przy nie-
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zmiernie mocnej skłonności przeciwnej taka nauka jest ogromnym 
wysiłkiem, który trzeba podejmować nieustannie i konsekwentnie. 

26 Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują (Prz 15,3) 27 i na synów ludz-
kich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka 
Boga (Ps 14[13],2), 28 jeżeli także przydzieleni nam aniołowie codziennie 
w dzień i w nocy przedstawiają Panu nasze uczynki, 29 trzeba zatem, bracia, pil-
nować się każdej godziny, aby Pan, jak Prorok mówi w psalmie, nie ujrzał nas 
w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych. 30 Dziś nas jeszcze osz-
czędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku lepszemu, wówczas jednak 
musiałby w końcu powiedzieć: Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? (Ps 
50[49],21). 

Ten obraz mobilizuje nas do czujności, która jest fundamentem 
życia duchowego. Każdą chwilę powinniśmy przeżywać przed Bo-
giem. W życiu duchowym liczy się dziś (hodie), to, co teraz, nie to, 
co jutro, czy wczoraj, nie kiedyś, ale w tej chwili i tutaj. Boga można 
spotkać tylko tu i teraz. Bóg jest żywy i żywa jest tylko obecna chwi-
la – to podstawowa prawda życia duchowego. Przeszłość jest w pa-
mięci, przyszłości jeszcze nie ma, żywe jest tylko to, co jest tu i te-
raz. Na przyszłość można mieć nadzieję, natomiast rzeczywistością 
jest to, czego teraz doświadczamy. Czujność jest postawą otwartości 
na prawdę tego, co obecne. Osiągamy ją, gdy mamy świadomość sta-
łej obecności przed Bogiem, wiedząc, kim On jest dla nas i kim je-
steśmy dla Niego. Istotna prawda tego, co się dzieje, ujawnia się w 
pełni wobec Niego, czyli w najważniejszym wymiarze naszego ży-
cia. Namiętności natomiast łudzą nas spełnieniem w przyszłości. Za-
zwyczaj okazuje się, że spodziewane rozkosze, kiedy się wreszcie 
realizują, nie są tak wspaniałe, a ponadto pozostawiają w nas jakiś 
niesmak, a co najważniejsze: wyciągnęły nas z bycia tu, odrywając 
od żywej obecności. 

Pamięć na nieustanną obecność Boga powinna być podstawowym 
ćwiczeniem duchowym. W przytoczonym tekście tę pamięć pobudza 
groźba osądzenia i kary. Niewątpliwie lęk przed karą bywa mocnym 
czynnikiem powstrzymującym przed złymi czynami. Niemniej sam 
lęk posiada fatalny skutek: oddalenie od tego, którego się boimy. Lęk 
przeszkadza stworzyć prawdziwą więź miłości. Dlatego św. Jan w 
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swoim liście pisze: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość 
usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie 
wydoskonalił się w miłości (1 J 4,18).  

Ćwiczenie się w nieustannej pamięci na obecność Boga w tradycji 
monastycznej przyjmowało zasadniczo charakter nieustannej modli-
twy powtarzanej w sercu. Sama ta modlitwa powinna wypływać z 
pragnienia Boga i Jego bliskości. W ten sposób ten wysiłek jedno-
cześnie jest budowaniem fundamentu miłości w więzi z Bogiem. 

Warto w omawianym fragmencie zwrócić jeszcze uwagę na 
oczywistą dla św. Benedykta prawdę: kiedy popełniamy zło, stajemy 
się bezużyteczni. Nasze życie jest szkołą. Stale się uczymy. Uleganie 
własnym namiętnościom powoduje w najlepszym przypadku stagna-
cję. Przypominamy sobie przypowieść o talentach, gdzie pan potępił 
sługę, który nie czyniąc niczego złego, nie podjął wysiłku, aby zaro-
bić coś dla pana. Aby żyć prawdziwie, trzeba podejmować dobro. 
Święty Paweł w Liście do Efezjan napisał niezmiernie ważną praw-
dę: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie 
dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili 
(Ef 2,10). 

Jedynie dobro buduje. Na złu nie da się niczego zbudować. Ono 
nas zubaża, ograbia z pełni życia. Trzeba to umieć samemu zoba-
czyć.  

31 Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy 
przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, 32 lecz czyny swoje stosujemy do 
słów Pana, który mówi: zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę 
Tego, który Mnie posłał (J 6,39). 33 Jest też napisane: “Własna chęć ściąga na 
siebie karę, związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec zwycięstwa”. 

Święty Benedykt powtarza wielokrotnie w Regule, że trzeba zre-
zygnować z chęci realizowania własnych pomysłów. Kiedy się za-
stanowimy nad pytaniem: czego człowiek najbardziej pragnie?, do-
chodzimy do wniosku, że pragnie, aby tak było, jak chce. Tę chęć 
trudno jest opanować, jest ona w nas wielką siłą, a jednocześnie jest 
ona zasadniczą przeszkodą w spotkaniu z Bogiem. Jeżeli mamy się 
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spotkać z Bogiem transcendentnym, Bogiem zupełnie innym, to nie 
możemy być niewolnikami własnych pragnień. Praktycznym wnio-
skiem z rozważań nad niebezpieczeństwem chodzenia za własnymi 
pożądaniami i namiętnościami jest potrzeba posłuszeństwa. Nie da 
się jednak sprowadzić go do prostego mechanicznego posłuszeństwa. 
Posłuszeństwo zawsze musi się odnosić do Boga, nawet kiedy reali-
zuje się przez posłuszeństwo człowiekowi. Tylko wtedy jest ono 
owocne. Oznacza to, że musi być ono odpowiedzialne. Nie można 
przerzucać odpowiedzialności za nasze czyny na tego, kto wydaje 
polecenie. Byłby to brak odpowiedzialności, co w istocie jest prze-
ciwieństwem posłuszeństwa.  

Niemniej trzeba mieć świadomość ogromnej siły chęci pełnienia 
własnej woli i w związku z tym trzeba ćwiczyć się w rezygnowaniu z 
niej. Stąd potrzeba posłuszeństwa drugiemu człowiekowi. Wydaje 
się, że tak należy rozumieć zalecenia Reguły. Posłuszeństwo nie jest 
narzuconą z zewnątrz dyscypliną, której trzeba się podporządkować, 
aby można było żyć w tej wspólnocie. Nie sprawność organizacyjna, 
porządek i dyscyplina są najważniejsze przy podejmowaniu posłu-
szeństwa. Podejmujemy je przede wszystkim jako środek do walki z 
namiętnościami w sobie i jako naukę słuchania Boga. Z tego powodu 
jest ono tak ważne w życiu mniszym. Taka była droga Jezusa w Jego 
ziemskim życiu i On też takiej drogi nas uczy. Nie jest to zatem je-
dynie sprawa mnichów i ich wyborów, ale odnosi się do każdego 
chrześcijanina.  

34 Trzeci stopień pokory: jeśli z miłości do Boga poddajemy się z całkowitym 
posłuszeństwem przełożonemu naśladując Pana, o którym mówi Apostoł: Stał 
się posłuszny aż do śmierci (Flp 2,8). 

Tak daleko posunięte posłuszeństwo niewątpliwie budzi nasze za-
strzeżenie. Czy można jakiemukolwiek człowiekowi być tak daleko 
posłusznym? Przykłady fanatycznych czynów aż do zbiorowego sa-
mobójstwa członków sekty na zasadzie posłuszeństwa „natchnione-
mu przywódcy” kojarzą się nam raczej z psychozą i kultem szatana 
niż z wiarą w Boga. I niewątpliwie nie o takie posłuszeństwo chodzi 
w rozumieniu Reguły. Święty Benedykt prawdopodobnie nie miał tak 
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skrajnych przykładów deformacji posłuszeństwa i dlatego nie widział 
w swoich sformułowaniach niebezpieczeństwa.  

Przypomnijmy, że posłuszeństwo w całej tradycji monastycznej 
odnosi się wpierw i przede wszystkim do Boga i dlatego nie może 
być sprzeczne z Jego wolą, co przynajmniej w wymiarze zgodności z 
przykazaniami stosunkowo łatwo sprawdzić. Posłuszeństwo tak ro-
zumiane musi być posłuszeństwem rozumnym, wrażliwym na głos 
sumienia, bo ono jest dla nas w wymiarze subiektywnym absolutną 
normą postępowania. Jeżeli przeczytamy trzeci stopień posłuszeń-
stwa, uwzględniając takie zastrzeżenie, lepiej się nam ukarze jego 
sens. Zasadniczo wskazuje on na istniejący w nas lęk przed utratą 
wszystkiego. Pierwszy etap walki z własną samowolą jest dosyć ła-
two uchwytny: pójście za własnymi chęciami to droga folgowania 
własnym namiętnościom i tym samym wybór świata z jego pożądli-
wościami. Pisze o tym św. Jan w swoim liście: 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w 
nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość 
ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świa-
ta. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, 
ten trwa na wieki (1 J 2,15–17). 

Natomiast trudniejszy do uchwycenia dla nas jest drugi etap po-
słuszeństwa, w którym następuje całkowite odcięcie się od realizacji 
własnych pragnień i pozostawienie wszystkiego do rozstrzygnięcia 
drugiemu. Tutaj jest bardzo ważne ostatnie zdanie: „Stał się posłusz-
ny aż do śmierci”. To znaczy, że nasze posłuszeństwo, nasza decyzja 
bycia posłusznym, musi sięgać tak głęboko, co jednak nie znaczy, że 
ma być ślepa. Radykalizm posłuszeństwa a ślepota to są dwie różne 
sprawy. Ślepota oznacza zwolnienie się od odpowiedzialności. Cały 
czas jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory i musimy słuchać 
sumienia. Jednocześnie musimy przeciwstawiać się tendencji, żeby 
nasze „było na wierzchu”. Ta chęć postawienia na swoim jest tak sil-
na, że człowiek jest nawet w stanie się zabić, byleby udowodnić, że 
ma rację. Nasz upór sięga po granice śmierci i dlatego odpowiednio 
mocne musi być zdecydowanie na posłuszeństwo.  
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Z drugiej strony wobec wezwania do zrobienia czegoś trudnego 
pojawia się lęk: „Czy podołamy? Może nam się coś stanie?”. Czasem 
jest on tak silny jak lęk śmiertelny. Trzeba jednak umieć wejść w po-
słuszeństwo, przez co okazuje się, że „brama jest szeroka, a jarzmo 
słodkie”, ale to widać dopiero, gdy podejmiemy wezwanie.  

W sposób najbardziej dramatyczny skonfrontował się z takim we-
zwaniem Pan Jezus w Ogrójcu. Pamiętamy Jego modlitwę:  

Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. 
Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie] (Mk 14,36). 

Dopiero w konfrontacji ze śmiercią ukazuje się, do jakiego stop-
nia zawierzyliśmy. Tutaj dopiero odsłania się lęk w swojej nagości. 
Tutaj wprost stajemy przed wyborem, na który tak mocno szereg ra-
zy wskazuje Pan Jezus:  

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu 
Mnie i Ewangelii, zachowa je (Mk 8,35; zob. też: Mt 10,39; 16,25; Łk 9,24; 
17,33; J 12,25). 

Czy mamy w sobie taką determinację, ujawnia się dopiero w 
skrajnej sytuacji konfrontacji ze śmiercią. Ale jednocześnie w Ewan-
gelii wyraźnie Pan Jezus mówi, że dopiero takie zdecydowanie pro-
wadzi do życia. W zwykłym życiu nie stajemy przed takimi skraj-
nymi wyborami. Nie możemy także być pewnymi siebie, jak byśmy 
zareagowali, gdyby stanął przed nami taki wybór. Możemy jednak 
wyrabiać w sobie takie wewnętrzne zdecydowanie, nosząc w sobie 
świadomość owego lęku, który pojawia się o wiele wcześniej niż sy-
tuacja zagrożenia życia. Możemy, odkrywając w sobie tę prawdę o 
lęku i jego mocy, uczyć się nieulegania mu. Wydaje się, że takich sy-
tuacji, w których spotykamy się ze wstępną konfrontacją z lękiem, 
jest stosunkowo wiele w życiu. Niestety najczęściej nie jesteśmy te-
go świadomi i ulegając lękowi, szukamy usprawiedliwienia dla na-
szych wyborów: nie mogłem…, musiałem…, to było niemożliwe… 
Takie usprawiedliwianie się bywa także znakiem przegrania z wła-
snym lękiem. Oczywiście musimy pamiętać, że posłuszeństwo, 
szczególnie takie, które wydaje się zagrażać naszemu dobru w wy-
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miarze życia, musi być zgodne z Bożym Prawem i zgodne z tym, co 
słyszymy w sumieniu. Ale jednocześnie nie możemy łatwo, ulegając 
lękowi, naciągać samego Prawa Bożego i głosu własnego sumienia 
dla usprawiedliwienia braku odwagi. Tutaj widać, jak niezmiernie 
ważne jest rozeznanie prawdziwej wartości tego, przed czym stoimy: 
czy pochodzi to z lęku, czy jest głosem sumienia. To jest wielka 
sztuka, której trzeba się uczyć. 

35 Czwarty stopień pokory: jeśli w sprawach trudnych i w przeciwnościach, 
a nawet doznając jakiejś krzywdy, zachowujemy w posłuszeństwie milczącą 
i świadomą cierpliwość, 36 a znosząc wszystko nie słabniemy i nie odchodzimy, 
gdyż Pismo mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 24,13), 
37 a w innym miejscu: Niech się twe serce umocni i wyczekuj Pana (Ps 
27[26],14). 38 Aby zaś wskazać, że ten, kto jest wierny, powinien znieść dla Pa-
na wszystko, nawet najgorsze przeciwności, Pismo mówi w imieniu cierpią-
cych: Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na 
rzeź przeznaczone (Ps 44[43],23). 39 A cierpiący, bezpieczni w swojej ufności 
w zapłatę Bożą, dodają, pełni wesela: Ale we wszystkim tym odnosimy pełne 
zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8,37). 
40 Również w innym miejscu Pismo mówi: Albowiem Tyś nas doświadczył, 
Boże; badałeś nas ogniem, jak się bada srebro; wprowadziłeś nas w pułapkę; na 
grzbiet nasz włożyłeś ciężar (Ps 66[65],10–11). 41 I aby pouczyć, że powinni-
śmy żyć pod władzą przełożonego, dodaje: Postawiłeś ludzi nad naszymi gło-
wami (Ps 65,12 Wlg). 
42 W przeciwnościach i w niesprawiedliwości przez cierpliwość wypełniają tacy 
ludzie przykazania Pana: uderzeni w policzek nadstawiają drugi, zabierającemu 
tunikę oddają płaszcz, ze zmuszającym iść tysiąc kroków idą dwa tysiące, 43 z 
Apostołem Pawłem znoszą fałszywych braci i błogosławią tych, którzy ich 
przeklinają. 

Czwarty stopień pokory w kontekście trzeciego ma charakter 
praktyczny. W trzecim uświadamiamy sobie przerażającą nas bez-
graniczność posłuszeństwa, natomiast czwarty stopień mówi o ko-
niecznych postawach, dzięki którym nie utracimy tego, co odkryli-
śmy. Spotykamy się tutaj z najważniejszymi w Nowym Testamencie 
cnotami moralnymi: wiernością, wytrwałością i cierpliwością. 
Wiara, nadzieja i miłość, które są najważniejsze, jak pisze św. Paweł, 
stanowią fundament naszych postaw moralnych, ale same są tak 
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zwanymi „cnotami teologalnymi”, cnotami, których nie jesteśmy w 
stanie osiągnąć własną mocą, a przez to są one w nas wyraźnym zna-
kiem działania łaski Bożej. Natomiast wierności, wytrwałości i cier-
pliwości możemy się skutecznie uczyć i nasz własny wkład jest w tej 
dziedzinie niezmiernie ważny. 

Istnieje stare przysłowie mówiące, że prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie. To przysłowie ma swoje źródła w księgach mą-
drościowych Starego Testamentu (zob. Prz 17,17; Syr 6,5–17). Bie-
da, trudna sytuacja pokazuje, kto naprawdę jest przyjacielem. Bóg 
„sprawdza” nasze serca, nie po to, aby dowiedzieć się, kto z nas 
prawdziwie Go miłuje, ale po to, byśmy sami mogli zobaczyć, czy 
rzeczywiście wybieramy Boga, czy On jest dla nas prawdziwie naj-
ważniejszy. Syracydes pisze: 

Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu,  
przygotuj swą duszę na doświadczenie! 
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,  
a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,  
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,  
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
Bo w ogniu doświadcza się złoto,  
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,  
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2,1–6). 

W życiu duchowym niczego się nie osiągnie bez wytrwałości, jest 
ona niezbędna. Życie wystawia nas na próbę. Jest to dla nas koniecz-
ne. Ojcowie Pustyni wielokrotnie mówili: „Zabierz pokusy, a nikt nie 
będzie zbawiony” (1 Apo 5). Przez wytrwałość w walce buduje się 
to, co w życiu duchowym jest najważniejsze. Dzięki temu utwier-
dzamy się w wyborze Pana, dlatego próby są konieczne, a tym sa-
mym pokusy muszą się pojawiać. 

Największym niebezpieczeństwem dla wiary dzisiaj jest sprowa-
dzenie jej do ideologii, dzięki czemu możemy mniemać o sobie, że 
jesteśmy wierzący. Samo mniemanie nie wystarczy, musi ono mieć 
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konkretny wyraz. Chrześcijaństwo jest religią Wcielenia, nie tylko w 
tym sensie, że Chrystus się wcielił, ale także w tym sensie, że prawda 
musi w życiu chrześcijan przybrać konkretny kształt. Jeżeli go nie 
ma, to mamy do czynienia z wyobrażeniami, z rzeczywistością wir-
tualną.  

Niestety nasza wiara bywa płytka, oparta jedynie na naszych wy-
obrażeniach o niej. W deklaracjach głosimy, że jesteśmy wierzący, 
ale jak jest naprawdę, możemy się dowiedzieć jedynie w sytuacji 
próby. Cierpliwość i wytrwałość są znakami autentycznego wyboru. 
Każda prawdziwa miłość musi przejść przez próbę wierności i cier-
pliwości. Nie wystarczy sama wierność, bo może być ona przejawem 
wewnętrznej pychy. Można sobie wyobrazić małżonka, który jest 
wierny w tym sensie, że nigdy nie romansował z kimś innym, ale 
jednocześnie takim, który w poczuciu swojej niezachwianej wierno-
ści, widząc słabość współmałżonka, niekoniecznie formalną zdradę, 
w gruncie rzeczy wynosi się nad niego. Brak cierpliwości i nadziei 
na pełnię miłości powoduje u niego zamknięcie się w sobie i życie 
„obok”. Brak cierpliwości i wyrozumiałości wyrastających z ufności 
powoduje, że miłość umiera. Pozostaje jedynie formalna „wierność”.  

Mówiliśmy za księgami mądrościowymi Pisma Świętego, że Bóg 
sprawdza naszą wierność. Jednak jest to jedynie skrót myślowy. Bóg 
nie sprawdza, nie wystawia na próbę. Doświadcza nas Zły. On stara 
się nas zniechęcić, oderwać od wierności Bogu. Wcielenie Syna Bo-
żego, przyjęcie na siebie trudnego losu człowieka ze wszystkimi 
konsekwencjami spowodowało pełne objawienie się prawdy o za-
miarach Boga i jednocześnie o zamiarach Złego. Odsłoniło się nieda-
jące się pogodzić przeciwieństwo, istniejąca wojna pomiędzy do-
brem i złem, między życiem i śmiercią. Odtąd jest oczywiste, że 
Bóg, źródło życia, jest całkowicie solidarny z człowiekiem i nie ma 
wobec niego żadnego złego lub podstępnego zamiaru (zob. Jk 
1,13n). Mało tego, ten, kto staje się uczniem Chrystusa, Syna Boże-
go, staje się przedmiotem ataku ze strony zła: Lecz to przez wzgląd 
na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczo-
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ne (Ps 44[43],23). Tutaj podobnie jak podczas wojny wytrwałość w 
znoszeniu przeciwności jest najwyraźniejszym znakiem wierności.  

Najtrudniejszym doświadczeniem i próbą dla naszej wierności 
Bogu staje się zdrada jednego ze współbraci. Podważa ona naszą uf-
ność w drugiego człowieka i całą wspólnotę. Jednocześnie zdolność 
znoszenia takich ludzi, czego nie można mylić z tolerowaniem takiej 
postawy, wskazuje, że nasza wiara opiera się nie na relacjach z 
ludźmi, ale na autentycznej więzi z Bogiem, jak tego przykład mamy 
u św. Pawła. Pokora w znoszeniu fałszywych braci wyrasta z nasze-
go zawierzenia Bogu. 

44 Piąty stopień pokory: jeśli w pokornym wyznaniu wyjawiamy swojemu opa-
towi wszystkie złe myśli przychodzące do serca, lub złe czyny w ukryciu po-
pełnione. 45 Zachęca nas do tego Pismo mówiąc: Powierz Panu swoją drogę 
i zaufaj Mu (Ps 37[36],5) 46 oraz Wyznawajcie Panu, bo dobry, bo na wieki Jego 
miłosierdzie (Ps 106[105],1 Wlg). 47 A Prorok dodaje jeszcze: Grzech mój Tobie 
wyznałem i nie ukryłem mej winy. 48 Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją Panu, 
a Tyś darował winę mego grzechu (Ps 32[31],5). 

Piąty stopień pokory przedstawia myśl, która jest charaktery-
styczna dla duchowości monastycznej od samego jej początku. Za-
sadnicza walka duchowa, według mnichów, to walka z myślami, 
walka z tym co do człowieka przychodzi, a co pierwsi mnisi nazywa-
li po grecku logismoi – myśli. Przez myśli rozumieli oni jednak coś 
więcej: nie tylko same myśli, ale także wszystkie pożądania, pra-
gnienia i wyobrażenia. Sztuka rozróżniania tego, co jest dobre a co 
złe, co jest od Boga, co od Złego, jest podstawową sztuką potrzebną 
w życiu duchowym. Odpowiedni stosunek do myśli jest czymś fun-
damentalnym. Walka ze złymi myślami jest bardzo ważna. W piątym 
stopniu pokory jest mowa o myślach rozpoznanych jako złe, jako 
pokusy, które na nas przychodzą. I chociaż nie są one naszymi my-
ślami, niemniej nęcą i za wszelką cenę chcą nas opanować. Najlep-
szym sposobem odcięcia się od nich jest ich pokorne wyznanie. Nie 
wystarczy jednak tylko o nich komuś mówić, bo przecież niektórzy z 
satysfakcją opowiadają nie tylko o swoich przewrotnych myślach, 
ale nawet o lubieżnych czynach. Można przecież mówić o nich w 
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fałszywej pokorze, chcąc pokazać, jakim się jest „grzesznym” czło-
wiekiem albo opowiadać w charakterze wieloznacznych żarcików.  

Wyznanie złych myśli, które ma leczyć, nie może być w żaden 
sposób pokazywaniem się, zwracaniem na siebie uwagi. Wyznanie 
słabości jest zawsze pełne skruchy. Nie ma w sobie niczego z obno-
szenia się ze swoim grzechem. Grzech, jak to wspaniale powiedział 
ks. Tischner, jest zawsze kiczem. Nie ma się czym chwalić. Przez 
uświadomienie sobie własnej słabości wyznanie przyjmuje formę 
prośby o pomoc. Autentyczność takiego wyznania najlepiej pozna-
jemy po tym, jak później wyznający mówi o innych. Prawdziwe wy-
znanie swoich słabości powoduje, że nie jest on w stanie osądzać in-
nych. Jeżeli mówi o ich słabościach, to jedynie z troską i bólem, że 
coś złego się wydarzyło. Jego mowa raczej skłania do modlitwy, a 
nie do osądu. Jeżeli natomiast w jego mowie przeważają osąd, zgor-
szenie, świadczy to o braku przeżycia własnej winy. 

Szatan jest księciem ciemności, dlatego gdy coś zostanie wydoby-
te na światło, wymyka się jego władzy. Zatem wyznanie pokus ma 
ogromne znaczenie w życiu duchowym. Kiedy pozostawiamy je w 
ciemności, tj. w ukryciu, posiada on nad nimi władzę. Dlatego pozo-
stajemy zagrożeni mimo tego, że się oburzamy na pokusy i z nimi 
walczymy. Pokusa czerpie swoją władzę nad nami z lęku, przez któ-
ry nie wyznajemy swojej winy. Dlatego dużo łatwiej jest odrzucić 
pokusę od razu, kiedy się pojawia, gorzej, kiedy znajdziemy w niej 
upodobanie i zaczynamy z nią flirt, wtedy też zaczyna się grzech. 
Właściwa walka polega na wyznaniu ojcu duchownemu myśli od ra-
zu, kiedy się pojawia. Wydobyta z ciemności traci swą jadowitą moc.  

Ta metoda walki wymaga pokory. Musimy umieć przyznać się, że 
pokusa się w nas pojawiła. Jest to trudne, ale jest to jednocześnie 
najskuteczniejsza broń. Jeśli ktoś autentycznie decyduje się iść za 
Chrystusem, który jest światłem i Prawdą, to zdecyduje się także na 
tę radykalną, ale jednocześnie skuteczną metodę.  

Niewątpliwie wyznanie pojawiających się pokus i grzechów jest 
bardzo trudne. Możemy się na nie zdecydować jedynie dzięki nadziei 



 119 

na przebaczenie i uleczenie zranień. Niezdolność do wyznania win 
świadczy z kolei o braku dostatecznie silnej nadziei i zawierzenia 
Bożemu miłosierdziu. Niestety brak takiej nadziei występuje także u 
ludzi pobożnych. Wydaje się im, że sami muszą okazać się doskona-
li, że wszystko od nich zależy i jeżeli się przed Bogiem nie wykażą 
swoją sprawiedliwością, to nie są Go warci i dlatego zostaną odrzu-
ceni. Jest to jedna z najbardziej przewrotnych pokus szatańskich. U 
jej podstawy leży pycha wyrażająca się ambicją: ja mam być spra-
wiedliwy i doskonały. Jeżeli się takim nie okazuję, to wszystko prze-
staje mieć sens i nic nie jest w stanie mi pomóc. W pokorze nato-
miast uznając swoją winę, z nadzieją oczekujemy pomocy od Pana. 
Nasza sprawiedliwość nie jest już nasza, ale Tego, który darował 
nam grzechy i udzielił nam pomocy, obdarzył łaską.  

49 Szósty stopień pokory: jeśli mnich zadowala się wszystkim, co tanie 
i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono czynić, uważa siebie [zawsze] za sługę złe-
go i niegodnego, 50 powtarzając z Prorokiem: Byłem nierozumny i nie pojmowa-
łem: byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja na zawsze będę z Tobą (Ps 
73[72],22–23). 

Szósty stopień pokory przedstawia niejako zewnętrzny wyraz pią-
tego stopnia w postawie człowieka. Wynika ona z uświadomienia 
sobie tego, co było przedmiotem piątego stopnia: świadomości wła-
snej słabości i grzeszności. Taka świadomość powinna zaowocować 
na zewnątrz skromnością: „Mnich zadawala się tym, co ostatnie i ta-
nie”. U Ojców Pustyni to wskazanie dochodziło do skrajności: jeżeli 
mnich oddawał swoje stare ubranie, to w takim stanie, że nikt inny 
by już go nie wziął, nawet gdyby leżało przy drodze. Święty Bene-
dykt nieco inaczej ustawia sprawę: „Kto otrzymuje nowe ubranie, 
niechaj od razu odda stare, które zostanie złożone w westiarni 
i przeznaczone dla biednych” (RegBen 55,9). Oznacza to, że nie są 
one jeszcze „ostatnie” i najgorsze. Istotne jest to, żeby nie szukać ja-
kiegoś upodobania w stroju, wygodzie i elegancji. Jednak nie chodzi 
też o ostentacyjne pokazywanie swojego ubóstwa. Umiar i skrom-
ność są ważniejsze. Widać to wyraźnie po łączeniu ubóstwa ze 
skromnością odnośnie do własnych dokonań i pracy.  



 120 

Dzisiaj mówi się czasem, że to, co tanie, jest drogie. I tak rzeczy-
wiście bywa. Kupując tanie rzeczy, kupujemy często tak zwane jed-
norazówki, czyli takie rzeczy, które po jednorazowym użyciu nadają 
się do wyrzucenia. Kupując drogie rzeczy, kupujemy je na dłuższy 
czas, co powoduje, że są one w perspektywie dłuższego czasu tańsze. 
Mówiąc o ostatnim i tanim nie możemy tego utożsamiać z bylejako-
ścią. Trzeba być rozsądnym w sprawach materialnych. 

Postawa skromności świadomie sprzeciwia się podkreślaniu wła-
snej osoby i wynoszeniu się nad innymi. Ale tutaj znowu nie chodzi 
o samo uniżanie się, bo można tak się uniżać, że w uniżeniu jest się 
większym od innych. Istotny jest moment oddania Bogu zarówno 
samej inicjatywy, jak i wdzięczności za dobro wykonanej pracy. Ta-
ka postawa kładzie akcent na więzi z Bogiem, a nie na porównywa-
niu się z innymi i chęci bycia lepszym. Niestety chęć bycia lepszym 
jest niezmiernie mocna dzisiaj. Wyraża się ona w różny sposób, np. 
w ocenach i osądzaniu innych, w skłonności do oceniania, plotkowa-
nia, gadania o innych, obmawianiu. Pan Jezus wyraźnie zabrania są-
dzenia innych. Tylko Bóg zna pełną prawdę o człowieku. My jej nie 
znamy. Często pojawiająca się w rozmowach obmowa wynika z my-
ślenia porównawczego. Wydaje się nam, że jeżeli ktoś jest gorszy, to 
my tym samym jesteśmy lepsi. Dlatego tendencja do obmawiania 
jest ogromna. Dalej prowadzi to do zawiści i działania na szkodę in-
nych, co może prowadzić aż do zbrodni. Człowiek pochłonięty przez 
ambicję bycia lepszym nie jest zdolny do miłości i miłosierdzia. Kla-
sycznym przykładem biblijnym jest historia Kaina i Abla. Myślenie 
porównawcze jest zabójcze dla życia duchowego. Jedynie skoncen-
trowanie się na więzi z Bogiem uwalnia nas od myślenia porównaw-
czego. Jeżeli nie potrafimy być nikim w kategoriach tego świata, to 
też nie potrafimy być naprawdę kimś. Tak jest, gdyż ambicja bycia 
kimś nas zniszczy. 

51 Siódmy stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko ustami wyznaje, że jest naj-
podlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest o tym również najgłębiej prze-
konany, 52 upokarza się i mówi z Prorokiem: Ja zaś jestem robak, a nie czło-
wiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa; 53 wywyższyłem się, zostałem 
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upokorzony i zawstydzony (Ps 22[21],7; 88[87],16). 54 A także na innym miej-
scu: Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw (Ps 
119[118],71). 

Zaakceptowanie własnej słabości i grzechu należy do najtrudniej-
szych duchowych zadań. Jeżeli ktoś to potrafi zrobić, to istotnie 
osiągnął dojrzałość, która pozwala mu stawać się sobą. Znowu jed-
nak nie można tego stopnia pokory widzieć w kategoriach porów-
nawczych z innymi, na co wydaje się wskazuje np. wypowiedź: „że 
jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich”. Bez zaniechania my-
ślenia porównawczego nie można prawdziwie stawać się pokornym. 
Wyrażenie „najpodlejszy i najsłabszy” należy raczej rozumieć nie w 
kategoriach porównywania się z innymi, o których w istocie niewiele 
wiemy, ale jako wyrażenia głębi doświadczenia własnej słabości i 
braku godności. Jednak nie chodzi w tym przypadku o gnębienie sie-
bie. To zachodzi tylko wówczas, gdy porównujemy się do innych lub 
naszych ideałów. Kiedy jednak stajemy przed prawdą o Bogu, to do-
świadczenie jest naturalne i prowadzi do otwarcia się na Jego obec-
ność i łaskę. Tak zareagował Hiob po objawieniu się Boga:  

Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. 3 Kto przesła-
nia zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. 
Ja nie rozumiem. 4 Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz 
odpowiedzieć! 5 Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzro-
kiem, 6 stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele (Hi 
42,2–6). 

Konkluzją tego doświadczenia są stwierdzenia będące cytatami z 
psalmów: wywyższyłem się, zostałem upokorzony i zawstydzony oraz 
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw.  

Wdzięczność za doświadczenie poniżenia wymaga autentycznie 
dużej pokory.  

55 Ósmy stopień pokory: jeżeli mnich czyni to tylko, do czego zachęca go 
wspólna reguła klasztoru i przykłady starszych. 

W ósmym stopniu pokory po głębokiej duchowej refleksji nad 
własnym doświadczeniem ponownie wracamy do konkretnych prak-
tyk. Ograniczenie się jedynie do tradycji własnego klasztoru i reguły 
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przeciwstawia się własnym „genialnym” pomysłom odnoszącym się 
do życia duchowego. Największym zagrożeniem dla niego jest bo-
wiem własne mniemanie na jego temat. Rozdźwięk pomiędzy praw-
dą o duchowym życiu, a mniemaniem na jego temat może być 
ogromny. Widać to na licznych przykładach, które każdy może wo-
kół siebie zobaczyć. Trudniej jednak nam samym dostrzec taki roz-
ziew we własnym życiu. Dlatego przykład innych powinien być dla 
nas sygnałem, że i u nas taki rozziew istnieje.  

To także wskazuje na potrzebę drugiego człowieka, który mógłby 
nam uświadomić nasz prawdziwy stan. Może to zrobić ktoś bliski, 
kto zna nas na co dzień, kto jednocześnie zna warunki, w jakich ży-
jemy i jest przyjaźnie do nas nastawiony. Wróg przez noszoną agre-
sję nie jest w stanie ani obiektywnie zobaczyć prawdy, ani jej spo-
kojnie wypowiedzieć. Jeżeliby istniał lepszy przykład życia, dosko-
nalszy mistrz życia duchowego, ale daleko, to nie jest on w stanie 
dać nam tyle, co słabszy, ale znający nas „od podszewki” w życiu 
codziennym. Oczywiście warto skorzystać z rad bardziej doświad-
czonych mistrzów, ale jeżeli nie potrafi się skorzystać z rad bliskich i 
życzliwych osób, to najprawdopodobniej rady mistrza dalekiego 
niewiele wniosą w życie.  

Charakterystyczne dla św. Benedykta jest wskazanie w ostatnim 
rozdziale swojej Reguły: „Jeśli więc śpieszysz do ojczyzny niebie-
skiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej Regu-
ły, którą pisaliśmy dla początkujących” (RegBen 73,8). Bez tego wa-
runku nie ma dalszego postępu i nie ma sensu podejmowanie więk-
szych wymagań. 

56 Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, 
a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany, 57 gdyż Pismo poucza, że 
nie uniknie się grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 58 i że mąż gadatliwy nie znaj-
dzie kierunku na ziemi (Ps 139,12 Wlg). 

Istnieje popularne powiedzenie: kto pyta, nie błądzi. Jest to nie-
wątpliwie prawda. Życie duchowe rozpoczyna się od pytania i słu-
chania bardziej doświadczonych. Wydaje się jednak, że św. Bene-
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dykt nie mówi przy tym stopniu pokory o tym etapie życia duchowe-
go. Ale nawet na tym wstępnym etapie o wiele ważniejsze od mó-
wienia jest słuchanie. Niemniej w trakcie pytania i słuchania odpo-
wiedzi uczymy się słuchania i w tym słuchaniu rozróżniania tego, co 
słuszne od tego, co niesłuszne. Z czasem pojawia się większe wy-
czucie duchowe i w związku z tym nie ma już takiej potrzeby pytania 
innych. Zresztą św. Benedykt, mówiąc o rodzajach mnichów, mówi 
o anachoretach, którzy „po przejściu długiej próby w klasztorze, od 
wielu uczyli się, jak należy walczyć z diabłem, a dobrze przygoto-
wani w szeregach braci do samotnej walki na pustyni i dość już silni, 
by obejść się bez pomocy bliźniego, są w stanie, z pomocą Bożą, 
zmagać się w pojedynkę ze złem czającym się w ciele i w myślach” 
(zob. RegBen 1,3–5). Wydaje się, że dziewiąty stopień pokory odno-
si się do nich. 

Nie od razu odkrywa człowiek, że nie uniknie się grzechu 
w gadulstwie. Ta wiedza przychodzi z czasem, gdy człowiek zrozu-
miał, że w mowie bardzo często staramy się usprawiedliwić. Takim 
usprawiedliwieniem bywa nawet pytanie. Przykład usprawiedliwia-
jącego pytania odnajdujemy w rozmowie Pana Jezusa z uczonym w 
Prawie, który pytał, co należy czynić, by osiągnąć zbawienie. Gdy z 
kolei na pytanie Pana Jezusa o Prawo bardzo trafnie odpowiedział, 
zestawiając ze sobą oba przykazania miłości Boga i bliźniego, usły-
szał zachętę: To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedli-
wić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? (Łk 10,28n). Ta scena i 
ostatnie pytanie pokazują pewien dramat istniejący w naszym sercu. 
Okazuje się, że często bardzo dobrze wiemy, co mamy czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne (Łk 10,25). Natomiast nie podejmujemy tego 
w praktyce, szukając usprawiedliwienia w wątpliwościach, przyjmu-
jemy postawę „szukających” i nieustannie pytamy, ale w istocie jest 
to ucieczka od prawdy. W tym kontekście pójście na pustynię i sa-
motność stawia nas w konfrontacji z tymi ucieczkami. Wiemy już, że 
wszelka gadanina w tej sytuacji jest ucieczką, a przez to grzechem 
zaniechania podjęcia drogi nawrócenia. 

59 Dziesiąty stopień pokory: jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ 
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zostało napisane: Głupi przy śmiechu podnosi swój głos (Syr 21,20). 

Świętemu Benedyktowi nie chodzi w tym stopniu pokory o od-
rzucenie poczucia humoru i wykluczenia wszelkich żartów. Te uwa-
ża za coś pozytywnego, jeżeli, pisząc o zachowaniu Wielkiego Postu, 
zaleca w tym okresie ograniczenie żartów podobnie jak jedzenia, pi-
cia, snu i rozmów. Natomiast w szóstym rozdziale pisze o niesto-
sownych żartach, które jednoznacznie potępia i nie dopuszcza w 
ogóle do takiej mowy jako z natury złej (zob. RegBen 6,8). Dziesiąty 
stopień pokory nie odnosi się do takiej mowy, bo nie powinno jej być 
w ogóle w życiu mnicha.  

Wydaje się, że odnosi się on do śmiechu, który jest rodzajem roz-
ładowania noszonych w sobie napięć. Jego wartość zależy od sensu 
tego, czemu służy. Istnieje śmiech dobry i zły. Bywa śmiech, który 
jest szczególnym sposobem zagłuszania w sobie wewnętrznej praw-
dy polegającym na obracaniu wszystkiego w śmiech. Ten sposób 
bywa bardzo skuteczny, ale służąc zagłuszeniu, ociera się o rozpacz, 
a właściwie z niej wypływa i jest jej przejawem. Wyśmiewając 
prawdziwą wartość, pozbawiamy się sami własnej wartości. Jest to 
zatem rodzaj samobójstwa wewnętrznego. Rozpacz zasadniczo do-
minuje. Dojrzały mnich zdaje sobie sprawę z tego wielkiego zagro-
żenia, dlatego „nie jest łatwy i skory do śmiechu”. Śmiech ma swoją 
wartość, gdy rozładowuje napięcia związane ze zbyt poważnym trak-
towaniem siebie, czyli gdy uwalnia nas od naszej pychy. Gdy nato-
miast stara się zbagatelizować prawdziwe problemy, jest czyjś złym. 
To jednak wymaga dobrego rozeznania. 

60 Jedenasty stopień pokory: jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta, mówi po-
woli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany 
i nie nazbyt krzykliwie, 61 bo jest napisane: Mądry daje się poznać w kilku sło-
wach. 

Opanowanie języka należy do najtrudniejszych umiejętności. Pi-
sze o tym dobitnie św. Jakub: Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem 
doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało (Jk 3,2). 
Powściągliwość w mowie jest znakiem opanowania spontaniczności 
w mówieniu, która bardzo często służy promocji siebie samego, 
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usprawiedliwianiu się, wykazywaniu własnej mądrości i dobroci. 
Spontanicznie w mowie bywamy bardzo emocjonalnie zaangażowani 
i dlatego głośni i wielomówni. Aby nie ulec takiej presji, trzeba po-
wściągać swój język i uczyć się dystansu do siebie. Jednak możemy 
to robić z różnych powodów. Bywa powściągliwość polityczna – 
opanowanie mowy, aby nie powiedzieć za wiele. W życiu bywa taka 
powściągliwość wobec określonych osób ze względu na obawę wy-
korzystania wypowiedzianych słów przeciw sobie itp. Oczywiście 
taka powściągliwość nie oznacza głębokiej pokory.  

Powściągliwość w mówieniu u człowieka pokornego bierze się z 
uświadomienia sobie, że mowa często służy do zatarcia prawdy, sa-
mousprawiedliwienia, forsowania własnej woli. Najczęściej nie dzie-
je się to świadomie, ale jest spontaniczną manipulacją napędzaną lę-
kiem przed prawdą, która może zaboleć. Człowiek pokorny nie boi 
się prawdy i to w postaci najbardziej dla nas lękowej, w postaci oce-
ny naszego postępowania i postaw ze strony innych, a przede 
wszystkim osądu sumienia. Wie, że uleganie temu lękowi prowadzi 
do tłumienia w sobie prawdy, a tym samym uniemożliwia dojście do 
swojego prawdziwego Ja. Jedynie w pokorze można stać się sobą. 

62 Dwunasty stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko w sercu, ale także w samej 
postawie okazuje zawsze pokorę oczom ludzi, 63 a mianowicie w czasie Służby 
Bożej, w oratorium, w klasztorze, w ogrodzie, w podróży, na polu, czy gdzie-
kolwiek indziej, bez względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, zawsze 
niech ma spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. 64 Czuje się bowiem 
w każdej chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje przed straszli-
wym Sądem. 65 Powtarza też sobie zawsze w sercu to, co mówił ze spuszczo-
nymi ku ziemi oczami ów ewangeliczny celnik: Panie, ja grzeszny, nie jestem 
godzien podnieść oczu moich ku niebu; 66 a także z Prorokiem: Schylony jestem 
i poniżony ciągle (Ps 38[37],7–9; Ps 119[118],107). 

W dwunastym stopniu, jeszcze bardziej niż w jedenastym, św. 
Benedykt mówi o przejawie pokory w zewnętrznej postawie, która 
oczywiście sama w sobie nie oznacza pokory. Może się taką stać, je-
żeli wynika z opisanych motywów: „Czuje się bowiem w każdej 
chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje przed straszli-
wym Sądem”. To stwierdzenie brzmi dla nas przygnębiająco. Wyda-
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je się jak gdyby postawa skrupulanta, znerwicowanego religijnie 
człowieka była ideałem w życiu duchowym. Oczywiście nie o to 
chodzi w tym stwierdzeniu. Być może lepiej zabrzmi dla nas ta myśl 
wyrażona przez Dietricha von Hildebranda w „Przemienieniu w 
Chrystusie”, gdzie pisze on, że skrucha jest jedyną autentyczną po-
stawą wobec Boga. To stwierdzenie wyrasta z odkrycia, że z miłości 
całkowicie zostaliśmy sobie dani przez Boga, który jako Ojciec mi-
łosierny wyczekuje naszego otwarcia się przed Nim, że w tym 
otwarciu jedynie możemy otrzymać pełnię życia, a my nieustannie 
stojąc przed Nim, stale Go ignorujemy, mając „ważniejsze sprawy na 
głowie”. Kiedy sobie to uświadamiamy, widzimy w sobie zdradę mi-
łości, niewdzięczność i przewrotność. Ogarnia nas ogromny wstyd i 
dlatego skrucha serca jest jedyną prawdziwą odpowiedzią na tę sytu-
ację. A ona jest fundamentem pokory i jej najgłębszym przejawem.  

Stary Testament wyraża tę sytuację słowem „bojaźń”, która we-
dług ksiąg mądrościowych jest początkiem mądrości. Ona jest we-
dług św. Benedykta pierwszym stopniem pokory. Nie chodzi w niej 
o lęk, lecz raczej o głęboki respekt wyrastający ze zrozumienia, że 
stoimy przed Bogiem, wobec którego wszystko inne jest jedynie cie-
niem rzeczywistości. Dla człowieka, który żył w moralnym niepo-
rządku, folgując własnym zachciankom, realne spotkanie z Bogiem 
jest groźne, bo obnaża przewrotność jego serca. Stąd przerażenie i 
lęk. Natomiast jeżeli sami pragniemy szukać takiego spotkania po to, 
by żyć w prawdzie, to chociaż może pojawić się lęk przy spotkaniu 
żywego Boga, świadomość Jego miłosierdzia przemienia ten lęk w 
głęboką cześć, o czym pisze św. Jan: W miłości nie ma lęku, lecz do-
skonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, 
kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 J 4,18). 

Święty Benedykt, a właściwie jeszcze starsza od niego tradycja, 
używa języka Starego Testamentu, podkreślając bojaźń przed Bo-
giem po to, aby wskazać na realizm spotkania z Bogiem. Niemniej 
ostatecznie chodzi mu o rozszerzenie serca:  

Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się 
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rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą mi-
łości (RegBen Prol 49). 

Kiedy uświadamiamy sobie naszą niegodziwość, nie jesteśmy już 
w stanie kogokolwiek osądzać, nad kogokolwiek się wynosić. Świa-
domość własnej winy kruszy serce. Jednak w skrusze serca pojawiają 
się łzy obmywające i oczyszczające nasze serce. Na miejscu trwogi 
pojawia się radość wyrastająca ze świadomości Bożego przebacze-
nia. Bóg nie może nie przebaczyć, bo byłoby to niezgodne z Jego na-
turą. Jego pragnieniem jest nasze życie i nie ma On żadnej satysfak-
cji z naszego cierpienia.  

Jeżeli natomiast pojawia się zakompleksienie, to jest ono w istocie 
reakcją ukrytej w sercu pychy, która nie przyjmuje w głębi siebie 
skruchy, ale prowadzi do autoagresji, wewnętrznego biczowania i 
poniżania się. Zamiast pokoju pojawia się złość i przygnębienie, 
świadczące o głębokiej ranie w sercu. Do takiej sytuacji odnoszą się 
słowa powiedziane kiedyś przez Boga do Kaina: 

Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś 
postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze po-
stępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim pa-
nować (Rdz 4,6n). 

Prawdziwym fundamentem pokory może być jedynie pełne za-
wierzenie Bożej miłości i ona ostatecznie pozostaje zasadniczym ce-
lem duchowego wysiłku. To, co wydaje się trudne na początku, staje 
się naturą człowieka dającą mu radość. Święty Benedykt na końcu 
rozdziału o pokorze znakomicie to podsumowuje i wydaje się, że nie 
potrzeba niczego dopowiadać. 

67 Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce do tej mi-
łości Boga, która, jako doskonała, usuwa precz lęk  (1 J 4,18). 68 I co poprzednio 
tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrzegał bez żad-
nego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób naturalny, 69 już nie ze strachu 
przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, bo nawykł już do dobrego 
i znajduje radość w cnocie. 70 Oto, co przez Ducha Świętego zechce Pan obja-
wić łaskawie w słudze swoim oczyszczonym z błędów i grzechów. 
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Warto jednak zauważyć, że stopnie pokory układają się inaczej 
niż byśmy sami je układali. Właściwie według nas układają się od 
końca do początku. Natomiast w Piśmie Świętym i u św. Benedykta 
porządek rozpoczyna się nie od elementów wstępnych do najwyż-
szych, ale od tego, co najważniejsze do tego, co jest praktyczną kon-
sekwencją i wyrazem tego, co najważniejsze. 

58. O ZASADACH PRZYJMOWANIA BRACI 
Po przedstawieniu podstawowych zasad życia we wspólnocie po-

winna się rozpocząć budowa samej wspólnoty, która składa się z 
konkretnych osób. Niezmiernie ważny jest ich wybór i formacja. Do 
wspólnoty mogą się bowiem zgłaszać różne osoby, mając rozmaite 
wyobrażenia na temat życia wspólnego, różne intencje i zamiary. 
Aby budować zdrową wspólnotę, trzeba umiejętnie rozeznawać du-
cha przychodzących kandydatów i umieć ich dobrze kształtować. 
Święty Benedykt, pisząc o zasadach przyjmowania braci, wskazuje 
na to, co uważa za najważniejsze. Są to jednocześnie podstawowe 
zasady budujące wspólne życie, zatem wyraźnie nawiązujące do 
omawianych wcześniej podstawowych zasad zawartych zasadniczo 
w rozdziałach 1-7.  

1 Gdy zgłasza się ktoś nowy do klasztoru, nie należy go łatwo przyjmować, 
2 lecz, jak mówi Apostoł, badajcie duchy, czy są z Boga (1 J 4,1). 3 Tak więc 
gdy ktoś przyjdzie i będzie kołatać wytrwale, gdy okaże się po czterech czy 
pięciu dniach, że potrafi znosić cierpliwie wyrządzane mu przykrości 
i utrudnienie wstąpienia a prośbę swoją ciągle powtarza, 4 wówczas należy mu 
pozwolić na wstąpienie. A niech przez kilka dni pozostanie jeszcze w celi go-
ści. 5 Później zaś zamieszka w celi nowicjuszy, gdzie mają oni rozmyślać, 
a także jadać i sypiać. 

Takie brzmienie rozdziału o przyjmowaniu braci sugeruje, że za 
czasów św. Benedykta do klasztorów przychodziło dużo kandyda-
tów. Jest to niewątpliwie inna sytuacja niż dzisiaj. Klasztory często 
dzisiaj wymierające, cieszą się z każdego przychodzącego kandyda-
ta. Jednak zasada, że nie należy kandydatów „łatwo przyjmować”, 
jest bardzo ważna, niezależnie od tego, że tych kandydatów brak. Je-
żeli przyjmuje się do klasztoru kandydatów mających złe nastawie-
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nie i ukierunkowanie duchowe, spowoduje to ostatecznie zniszczenie 
wspólnoty przez zmianę jej charakteru i następnie utratę poczucia 
sensu życia. Niestety w tej dziedzinie obowiązuje Chrystusowa zasa-
da: kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z 
mego powodu, znajdzie je (Mt 16,25 i par.). W przypadku życia 
wspólnoty odnosi się to do niej w całości. Jeżeli wspólnota chce za 
wszelką cenę utrzymać się i mieć nowych członków niezależnie od 
ich wartości duchowej, straci sens swojego istnienia i wcześniej czy 
później będzie musiała przestać istnieć, chyba że się nawróci, co 
przy członkach nastawionych na coś innego jest niezmiernie trudne.  

Pierwszym kryterium sprawdzającym jest wytrwałość w prośbie. 
Jeżeli ktoś autentycznie chce wstąpić do klasztoru, musi być na to 
zdecydowany i dlatego nie zniechęci się z byle powodu. Jeżeli się 
zniechęci, to znaczy, że jego motywacja jest zbyt słaba do podjęcia 
trudnej pracy nad sobą.  

Dalej wspólnota przygląda się kandydatowi jako gościowi. Ob-
serwuje jego zachowania i nastawienie do życia, które poznaje się 
nie po deklaracjach, ale konkretnych czynach, sposobie reagowania 
na różne sytuacje. Dopiero po wstępnym rozeznaniu można takiego 
kandydata wpuścić do celi nowicjuszy, czyli do wspólnoty nowicjatu 
i podjąć duchową pracę nad nim.  

6 Przydzieli się im mnicha starszego, takiego, który umie pozyskiwać dusze, by 
ich bardzo uważnie obserwował. 7 Trzeba badać troskliwie, czy [nowicjusz] 
prawdziwie szuka Boga, czy jest gorliwy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, 
w znoszeniu upokorzeń. 8 Należy mu z góry przedstawić wszystko, co jest cięż-
kie i trudne na drodze do Boga. 

W nowicjacie mistrz powinien mieć dar rozeznawania duchów. 
Musi umieć patrzeć i poznawać po sposobie życia autentyczne lub 
nieautentyczne pragnienie życia monastycznego. Kryterium przyję-
cia jest zasadniczo jedno: „czy prawdziwie szuka Boga” (7). W de-
klaracji pewnie wszyscy kandydaci to kryterium spełniają. Ale nie-
stety my nawet siebie samych nie znamy. Prawdę o naszym sercu 
możemy rozpoznawać po naszych reakcjach. Dlatego św. Benedykt 
dodaje mistrzowi pomocnicze kryteria pozwalające rozpoznać to au-
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tentyczne szukanie i jego właściwe ukierunkowanie: „czy jest gorli-
wy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, w znoszeniu upokorzeń” (7).  

Służba Boża, czyli liturgia jest centrum życia wspólnoty i nie 
można niczego nad nią stawiać. Dlatego prawdziwe odkrycie warto-
ści liturgii i szacunek do niej jest podstawową cnotą mnicha-
benedyktyna. Posłuszeństwo natomiast jest najbardziej konkretną i w 
praktyce najłatwiejszą do sprawdzenia postawą człowieka. Gdyby 
jednak i to kryterium zawiodło przy sprawdzeniu autentyczności 
kandydata, św. Benedykt zaleca zwrócenie uwagi na znoszenie upo-
korzeń. Przy nich już naprawdę trudno jest coś grać, choć niestety i 
to jest możliwe. Po pewnym czasie jednak brak właściwego ducha z 
pewnością ujawni się w braku posłuszeństwa i w sposobie znoszenia 
upokorzeń.  

Podjęcie życia monastycznego, podobnie jak wspólnego życia w 
małżeństwie, wymaga decyzji obejmującej całe życie. Dlatego trzeba 
liczyć się przede wszystkim z trudnościami. Pan Jezus w 14. rozdzia-
le Ewangelii według św. Łukasza każe się dobrze zastanowić przed 
zdecydowaniem, czy na pewno starczy nam siły do podjęcia trudu: 
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem (Łk 14,27). Dalej mówi o potrzebie rozumnego rozważenia 
własnych sił, czyli dobrego rozeznania naszych naturalnych zdolno-
ści i siły zdecydowania do podjęcia stałego wysiłku (zob. Łk 14,28–
32). Bez właściwego radykalizmu, który wyraża się ubóstwem, po-
dobnie jak to było w przypadku tak zwanego „bogatego młodzień-
ca”, nie można autentycznie podjąć drogi czy to życia monastyczne-
go, czy życia małżeńskiego: Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33). W 
jednym i drugim przypadku trzeba się całkowicie oddać, czy to Bogu 
w konkretnym drugim człowieku, czy Bogu we wspólnocie. 

9 Jeśli obieca wytrwać w stałości, po upływie dwóch miesięcy zostanie mu od-
czytana ta Reguła od początku do końca. 10 I wówczas powiedzą mu: Oto pra-
wo, pod którym chcesz służyć. Jeśli możesz je zachować, wstąp; jeśli zaś nie 
możesz, odejdź wolny. 11 Jeśli nadal nie zmieni zdania, należy go zaprowadzić 
z powrotem do wspomnianej wyżej celi nowicjuszy i ponownie doświadczać na 
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wszelkie sposoby jego cierpliwość. 

Nasz wybór powinien być świadomy i wolny. Temu służą po-
szczególne etapy wprowadzające w poznanie Reguły i życia wspól-
nego oraz pytania stawiane w określonych odstępach czasowych. 
„Oto prawo, pod którym chcesz służyć. Jeśli możesz je zachować, 
wstąp”. Nie wystarczy nasza dobra wola, aby wstąpić do klasztoru, 
potrzeba jeszcze rzeczywistej zdolności, której sami nie znamy. Po-
znać ją można dopiero w życiu i to najlepiej w doświadczeniach, 
czyli w sytuacjach przykrych dla kandydata. Takich sytuacji nie 
trzeba wymyślać, bo życie niesie z sobą dosyć przykrych sytuacji. 
Należy natomiast dobrze obserwować sposób radzenia sobie w ta-
kich sytuacjach. One odsłaniają prawdę o tym, co nosimy w swoim 
sercu.  

Warto w tym momencie uświadomić sobie, że my sami siebie nie 
znamy i potrzebujemy czasu na poznanie tego, co jest w naszym ser-
cu. Wielkim niebezpieczeństwem dla życia wewnętrznego jest 
mniemanie o sobie, jakie każdy z nas w sobie nosi. Jest ono niezgod-
ne z rzeczywistością. Nie jesteśmy takimi, jakimi myślimy, że jeste-
śmy, ale jesteśmy takimi, jakie jest nasze serce. Do niego natomiast 
nie mamy dostępu wprost. Po owocach poznajemy, co się w nim na-
prawdę kryje. Dlatego do poznania siebie potrzeba nam zarówno 
konkretnego doświadczenia życiowego, jak i drugiego człowieka, 
który jest wolny od naszych wyobrażeń o nas i dlatego łatwiej mu 
rozpoznać to, co ujawniają nasze myśli i zachowania. Wspomniany 
wyżej mistrz nowicjatu powinien mieć umiejętność rozpoznawania 
prawdy o sercu człowieka. Powinien również umieć porozmawiać na 
ten temat z kandydatem do życia klasztornego. Taka rozmowa po-
winna z jednej strony pozwolić nowicjuszowi rozpoznać, czy go stać 
na podjęcie życia we wspólnocie pod regułą i opatem, z drugiej jed-
nocześnie powinna mu pomóc osiągnąć głębszą świadomość i we 
własnej decyzji dorastać do poziomu zapadającego w sercu, czyli de-
cyzji realnej posiadającej określone konsekwencje. 

12 I po upływie sześciu miesięcy zostanie mu odczytana Reguła, aby wiedział, 
na co się decyduje. 13 Jeśli zaś nadal nie zmieni zdania, po czterech miesiącach 
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ponownie zostanie mu odczytana ta sama Reguła.  

Całość okresu rozpoznawania własnej decyzji wynosi jeden rok. 
Podczas tego okresu trzykrotnie stawia się nowicjuszowi pytanie o 
jego zamiar: czy chce i może podjąć życie monastyczne, czy nie. Dla 
nas dzisiaj ten okres wydaje się zbyt krótki. W obecnej formacji 
mamy okres postulatu trwający pół roku, następnie rok nowicjatu 
kanonicznego, dalej jeszcze pół roku nowicjatu zwyczajowego, a po 
nim jeszcze trzy lata ślubów czasowych. Łącznie okres podejmowa-
nia ostatecznej decyzji wynosi 5 lat i jeszcze okazuje się, że w nie-
których przypadkach był on zbyt krótki! Mało tego, wydaje się, że 
dzisiaj istnieje jeszcze tendencja do wydłużania tego okresu wybie-
rania. Odnosi się to nie tylko do życia zakonnego, ale także do życia 
małżeńskiego. Właściwie przygotowanie do małżeństwa dwojga lu-
dzi obejmuje czas narzeczeństwa. Zazwyczaj był to czas niedługi, 
trwał około roku. W porównaniu z 5 latami przygotowania do osta-
tecznej decyzji złożenia ślubów uroczystych, jest to czas niedługi. 
Ponadto narzeczeństwo, w jego klasycznym kształcie, nie jest peł-
nym życiem we wspólnocie z przyszłym małżonkiem. Zatem nie ma 
możliwości poznania pełnej prawdy o drugim. Dzisiaj istnieją roz-
powszechnione związki nieformalne młodych ludzi, żyjących ze so-
bą przez lata. Czasem takie związki przekształcają się w małżeństwo, 
a czasem rozpadają, a bywa i tak, że w takim związku trwają do koń-
ca życia. Taka tendencja pokazuje, jak coraz bardziej brak nam zde-
cydowania na budowanie czegoś nowego według określonych reguł. 
Widać stąd, jak trudno nam dzisiaj odnaleźć własną tożsamość, 
otworzyć się na wewnętrzną prawdę o sobie. Najprawdopodobniej 
wynika to z coraz bardziej egoistycznego i przeżyciowego nastawie-
nia do życia, z próby budowania życia według swoich wyobrażeń. 
Ponieważ jednak nasze wyobrażenia niewiele mają wspólnego z 
prawdą naszego serca, ciągle nie wychodzi to, czego byśmy oczeki-
wali. Jeżeli natomiast ktoś ma nastawienie służebne, nie ma takich 
rozterek. O wiele łatwiej wówczas podjąć decyzję i przy niej wy-
trwać.  

14 A jeśli po dojrzałej rozwadze obieca, że będzie wszystkiego przestrzegał 
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i spełniał wszelkie polecenia, wtedy dopiero należy go przyjąć do wspólnoty. 
15 Powinien jednak wiedzieć, że na mocy prawa, jakim jest Reguła, nie wolno 
mu od tego dnia opuścić klasztoru, 16 nie wolno mu też strząsnąć z karku jarzma 
Reguły, które tak długo rozważając mógł łatwo albo odrzucić, albo przyjąć. 

„Dojrzała rozwaga” nie zależy od długości czasu, ale wymaga 
konfrontacji z prawdą o sobie i rzeczywistością życia wspólnego. 
Ponadto wymaga ona odwagi podjęcia decyzji i wytrwałości, która 
jest konieczna dla autentycznego życia. Decyzja odnosi się do przy-
szłości, która jest w przypadku klasztoru nieustannym uczeniem się. 
Życie jest podróżą w nieznane, a nie realizacją z góry przyjętych pla-
nów. Dzisiejsze trudności związane z decyzją w dużym stopniu biorą 
się prawdopodobnie stąd, że chcielibyśmy wiedzieć wszystko o tym, 
co nas czeka, co osiągniemy itd. A ponadto chcielibyśmy zrealizo-
wać swoje zamiary. Nasze wyobrażenia i ambicje są największą 
przeszkodą w podjęciu decyzji odnoszącej się do trwałego zobowią-
zania się czy to do życia w klasztorze, czy do życia w małżeństwie. 
Przeraża nas definitywność i nieodwracalność tej decyzji. Wydaje 
się, że zawęża ona nasze możliwości, a tym samym nas ogranicza.  

Warto w tym miejscu przypomnieć bardzo ważną sentencję sobo-
rową na temat człowieka i osiągnięcia przez niego pełni życia:  

Człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla niej samej i człowiek może 
się zrealizować w pełni tylko przez szczery dar z siebie (KDK 24).  

Bez owego „szczerego, bezinteresownego daru z siebie” nie mo-
żemy dojść do pełni życia. Dojrzałość polega na umiejętności podję-
cia decyzji będącej takim bezinteresownym darem z siebie. Bez tego 
gestu pozostajemy niedojrzałymi ludźmi, którzy nie są w stanie na-
prawdę stać się sobą. 

17 Ten, który ma być przyjęty, w oratorium w obecności wszystkich złoży przy-
rzeczenie stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa. [A 
złoży je] 18 przed Bogiem i Jego Świętymi, żeby wiedział, że jeśli kiedykolwiek 
inaczej postąpi, zostanie potępiony przez Tego, z którego szydzi. 19 Temu swe-
mu przyrzeczeniu nada formę prośby zwróconej do Świętych, których relikwie 
się tam znajdują, jak również do aktualnego opata. 20 Dokument ten powinien 
napisać własnoręcznie albo, jeśliby nie umiał pisać, niechaj na jego życzenie 
napisze ktoś inny, a ów nowicjusz tylko znak swój postawi. I własnoręcznie po-
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łoży dokument na ołtarzu. 

Przyjęcie do klasztoru oznacza przyjęcie kogoś do wspólnoty ży-
cia. Mnich staje się od razu członkiem wspólnoty do końca życia. 
Przypomina to ślub, który tworzy z dwojga ludzi małżeństwo, czyli 
dozgonną wspólnotę życia. Podobieństwo dotyczy także samych ślu-
bów. Mnich przyrzeka: stałość (stabilitate sua), zachowanie obycza-
jów monastycznych (conversatione morum suorum) i posłuszeństwo 
(obedientiam). Dla wyjaśnienia – „stałość” oznacza trwanie w życiu 
konkretnej wspólnoty, w której składamy śluby. Nie należy tej 
stałości mylić ze „stałością miejsca”, co często podaje się jako treść 
jednego ze ślubów monastycznych. Stałość jest osobistym 
zobowiązaniem do wytrwałości we wspólnocie, a nie do wytrwania 
w danym miejscu. Oczywiście wspólnota zazwyczaj mieszka w 
klasztorze, którego przecież najczęściej nie zmienia, chociaż i takie 
przypadki, co prawda rzadko, ale zachodzą, i stąd pochodzi to 
uproszczenie do stałości miejsca. „Zachowanie obyczajów 
monastycznych” (conversatione morum suorum) oznacza dosłownie 
zmianę swojej postawy życiowej na zgodną z życiem 
monastycznym, które polega na: „prawdziwym szukaniu Boga, gor-
liwości w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, w znoszeniu upokorzeń” 
(por. 58,7). Do tych wymienionych w tym rozdziale postaw należy 
dodać oczywisty dla św. Benedykta i całej tradycji monastycznej: 
celibat oraz ubóstwo. O celibacie św. Benedykt nie pisze w ogóle, bo 
jest on właściwie synonimem „monachos”, natomiast o ubóstwie i 
jego sensie pisze w innym miejscu, jako o koniecznej postawie 
monastycznej. „Posłuszeństwo” (obedientiam) akcentuje nie samo 
wyzbycie się wszystkiego, ale uzależnienie tego, czym się 
dysponuje, od opata. 

Tak rozumiane śluby mają duże podobieństwo do ślubów 
małżeńskich, które brzmią następująco: „ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Ślub 
„miłości” oraz „uczciwość małżeńska” oznacza zmianę w 
dotychczasowej postawie w relacjach z ludźmi na postawę miłości 
małżeńskiej, czyli taką, w której współmałżonek jest najważniejszą 
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osobą i wszystko odtąd będzie się działo we wspólnocie z nim. 
Odtąd np. kawaler przestaje być kawalerem i żyć jak kawaler, ale 
staje się mężem i żyje jak mąż, a panna przestaje żyć jak panna, a 
staje się żoną. To oznacza zmianę zasad życia (conversatio morum 
suorum). Natomiast ślub „wierności” i wytrwałości w związku aż do 
końca życia oznacza po prostu stałość we wspólnocie ze 
współmałżonkiem (stabilitate sua). Kiedy spojrzymy na ślub 
„miłości”, odnajdziemy w niej łatwo posłuszeństwo (obedientiam), 
bo nie ma prawdziwej miłości bez autentycznego słuchania kochanej 
osoby i umiejętności rezygnacji z czegoś ze względu na prośbę 
ukochanej osoby.  

Gdyby wziąć koncepcję małżeństwa z Nowego Testamentu, to 
posłuszeństwo odnosiłoby się do żony, która powinna być „poddana 
mężowi” (zob. Ef 5,22; Kol 3,18; Tt 2,5; 1 P 3,1.5). Natomiast przy 
dzisiejszym partnerskim modelu małżeństwa posłuszeństwo musi 
być wzajemne i w tym sensie jest ono rzeczywiście koniecznym 
elementem autentycznego życia w małżeństwie. Posłuszeństwo 
oznacza wpierw wzajemne wsłuchiwanie się w pragnienia drugiego. 
Trudno jednak mówić o jakiejś określonej dyscyplinie 
posłuszeństwa, która jest charakterystyczna dla życia zakonnego, 
jednak dla małżonków, którzy autentycznie traktują swoje 
małżeństwo jako drogę pójścia za Chrystusem, można posłuszeństwu 
w miłości nadać konkretny kształt, wprowadzając jakieś zasady. 
Można np. wprowadzić podział zakresu kompetencji, w których 
„przełożonym” jest jeden ze współmałżonków. W innej dziedzinie 
natomiast jest nim drugi wpsółmałżonek. Można także umówić się 
odnośnie do czasu sprawowania przełożeństwa jednego lub drugiego 
współmałżonka. Niezależnie jednak od tego pozostaje problem 
posłuszeństwa w zakresie duchowym, które każdy chrześcijanin 
poważnie traktujący swoje życie duchowe powinien podjąć, 
wybierając sobie duchowego przewodnika. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na odmienność 
„klasycznych” ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i 
posłuszeństwa. Te śluby nie mają bezpośredniego przełożenia na 
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życie małżeńskie. Ponadto noszą wyraźnie charakter indywidualny. 
Właściwie jedynie posłuszeństwo łączy zakonnika ze wspólnotą 
przez przełożonego. Śluby monastyczne natomiast ze swej istoty są 
ślubami we wspólnocie i odnoszą się do konkretnej wspólnoty. Przy 
czym wspólnota ta nie ogranicza się jedynie do obecnych braci, lecz 
jest to wspólnota kościelna, otwarta na tych, którzy do niej wejdą w 
przyszłości. A ponadto poprzez tę wspólnotę mnich odnajduje się w 
Kościele, którego klasztor jest miniaturą. Wskazuje na to sama 
sceneria składanych ślubów: „w oratorium w obecności wszystkich” 
i „przed Bogiem i Jego Świętymi”. „Wszyscy” w oratorium to nie 
tylko bracia, ale także Bóg i Jego święci, czyli mieszkańcy nieba: 
święci i aniołowie. Ta sceneria wskazuje na quasi-sakramentalny 
charakter samych ślubów monastycznych. W prawosławiu śluby 
monastyczne są uważane za sakrament. 

21 Gdy tylko go [dokument] położy, zaraz sam zacznie werset: Przyjmij mnie, 
Panie, według Twej obietnicy, a żyć będę. I nie zawiedź nadziei mojej (Ps 
118,116 Wlg). 22 Werset ten powtórzy trzykrotnie cała wspólnota dodając jesz-
cze Chwała Ojcu. 

W Prologu św. Benedykt wyraźnie mówi, że wszystko co dobre, 
pochodzi od Boga i Jemu należy to przypisywać (Prol 29), a „gdy 
coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On 
sam to do końca doprowadził” (Prol 4). Wpierw odnosi się to do na-
szego niewzruszonego zamiaru życia we wspólnocie monastycznej. 
To samo dotyczy także zamiaru życia we wspólnocie małżeńskiej. 
Niezależnie od tego, że jest ono sakramentem, z naszej strony musi 
nastąpić oddanie Bogu tego związku jako czegoś, co On sam powi-
nien dopełnić. Ta prośba staje się coraz bardziej oczywista, gdy wi-
dzi się – niestety bardzo liczne – konflikty między ludźmi, w szcze-
gólności w małżeństwach. Konfliktów tych nie sposób rozwikłać, bo 
„każdy ma rację”. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi próbującymi jakoś 
pomóc w porozumieniu obu stronom, czasami dochodzimy do osta-
tecznego stwierdzenia, że tylko Bóg mógłby tym ludziom pomóc się 
porozumieć i pojednać. Wspólne życie w miłości – zarówno w mał-
żeństwie, jak i we wspólnocie braterskiej w klasztorze – jest sztuką, 
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która nas całkowicie przerasta i rzeczywiście jedynie Bóg może nas 
nauczyć prawdziwej miłości wzajemnej. Świadomość tego jest nie-
zmiernie ważna od samego początku. Pyszne mniemanie, że sami 
sobie jakoś poradzimy, powoduje w końcu ogromne kłopoty, a cza-
sem odejścia.  

Modli się zarówno ten, który wchodzi do wspólnoty oraz sama 
wspólnota, potwierdzając jego modlitwę. Nie ma miłości bez wza-
jemności. Obie strony muszą być otwarte i pragnąć miłości. W przy-
padku małżeństwa jest to oczywiste, natomiast, wydaje się, że w 
przypadku życia konsekrowanego o tym zapominano. Dopiero ostat-
nio zaczęto przypominać o tym, że wstępujący do wspólnoty ma 
prawo oczekiwać od niej właściwej atmosfery miłości wzajemnej. 

W życiu wspólnotowym musi też w jakiś sposób wyrażać się fakt, że braterska 
komunia jest nie tylko narzędziem służącym określonej misji, ale przede 
wszystkim przestrzenią teologalną, w której można doświadczyć mistycznej 
obecności zmartwychwstałego Pana (por. Mt 28, 20). Dzieje się tak dzięki wza-
jemnej miłości członków wspólnoty, miłości karmionej Słowem i Eucharystią, 
oczyszczanej w sakramencie pojednania, podtrzymywanej przez modlitwę o 
jedność – szczególny dar Ducha dla tych, którzy uważnie wsłuchują się w głos 
Ewangelii (VC 42). 
23 Wówczas ów nowy brat rzuci się do nóg każdemu z osobna prosząc, by się za 
niego modlili. I od dnia tego należy już do wspólnoty. 

Pełne uczestnictwo we wspólnocie monastycznej rozpoczyna się 
od modlitwy. Przypomina to scenę przywitania gościa, który przy-
chodzi do klasztoru. Święty Benedykt zaleca na początku wspólną 
modlitwę:  

Najpierw niech się wspólnie pomodlą, później zaś powitają w pokoju. Tego po-
całunku pokoju powinno się udzielać dopiero po modlitwie, a nigdy bez niej, 
a to ze względu na złudzenia pochodzące od diabła (RegBen 53,4n).  

Ten tekst wyraża mocną świadomość, że tylko w Bogu można się 
spotkać z drugim. Modlitwa powinna rozpoczynać nie tylko wszelkie 
czynności, jak to już wcześniej zauważyliśmy, ale także spotkania. 
W ten sposób powierzamy Bogu nasze życie wspólne. Wzajemna 
modlitwa powinna następnie budować naszą więź. We wspólnocie 



 138 

monastycznej dokonuje się to zasadniczo przez liturgię. Jednak wza-
jemna modlitwa za siebie jest koniecznym dopełnieniem liturgii. W 
niej wyraża się konkretne oddanie więzi ja–ty z drugim człowiekiem 
w ręce Bogu. Wydaje się, że o tym dzisiaj trochę zapomnieliśmy, 
podobnie jak o błogosławieniu dzieci przez rodziców, a także siebie 
nawzajem, szczególnie wtedy, gdy ktoś staje przed czymś ważnym, 
jak np. egzamin, trudny zabieg medyczny, jakieś ważne wystąpienie. 
Nowożytność, której jesteśmy dziećmi, jest skrajnie indywiduali-
styczna i dlatego nie widzi żadnej duchowej łączności pomiędzy 
ludźmi. Jeżeli mówi się o duchu, to tylko w formie przekazu myśli, 
czy komunikacji na poziomie rozumu, woli i estetycznych doznań. 
W istocie w nowożytności dominuje model człowieka-monady. Lu-
dzie jak kule bilardowe zderzają się ze sobą w różnych konfigura-
cjach, powodując ruch innych, natomiast nie dotykają swoich serc. 
Ewangelia przynosi zupełnie inną wizję człowieka i naszych wza-
jemnych relacji. Święty Paweł widzi Kościół jako Ciało Chrystusa. 
Jak w organizmie istnieje między nami jedność i wzajemna współza-
leżność. Złe funkcjonowanie jednego organu powoduje chorobę ca-
łego organizmu i poszczególnych organów. Modlitwa jednego za 
drugiego czy błogosławieństwo są leczącym wspieraniem się we 
wspólnocie Ducha Świętego. Bez wspólnego udziału w tym samym 
Duchu pozostajemy odizolowanymi monadami, jak to jest w nowo-
żytnej wizji człowieka.  

Wspólnotowa więź miłości jest przede wszystkim dziełem Ducha 
Świętego. To dzieło nas całkowicie przerasta. Widać to bardzo wy-
raźnie w życiu małżeńskim i rodzinnym. Ileż małżeństw budowa-
nych na dobrych intencjach wzajemnych rozpadło się? Jak trudno 
nam się czasem porozumieć z drugim człowiekiem, kiedy on w in-
nym duchu odczytuje nasze wypowiedzi? Właśnie przez doświad-
czenie takich nieporozumień widać, jak bardzo potrzebny jest wła-
ściwy duch. Kiedy nasza więź ma być więzią budującą przestrzeń 
wiary, tym duchem musi być Duch Święty, który jest jednocześnie 
Duchem Ojca i Syna. We wzajemnej modlitwie powierzamy siebie, 
naszych bliskich i naszą więź Duchowi. 
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24 Jeśli ma jakiś majątek, powinien albo rozdać go poprzednio ubogim, albo 
prawnym aktem darowizny zapisać klasztorowi, nie zachowując niczego z tych 
wszystkich rzeczy dla siebie. 25 Wiadomo mu przecież, iż od dnia tego nie roz-
porządza już nawet własnym ciałem. 

Obłóczyny mają symboliczny charakter. Zdjęcie starego ubrania i 
obleczenie nowego ukazuje symbolicznie duchowe oddanie wszyst-
kiego, co się dotychczas miało. Wstępując do klasztoru, nie przyno-
simy z sobą habitu, ale go w klasztorze otrzymujemy. Dotychczaso-
we ubranie natomiast przekazujemy i odtąd wszystko, co mamy, na-
leży do wspólnoty. Święty Benedykt domaga się radykalnego wy-
zbycia się jakiejkolwiek własności prywatnej. Pisze o tym wyraźnie 
w rozdziale 33. Reguły: „Tę zwłaszcza wadę należy w klasztorze 
wykorzenić”. Radykalizm wyzbycia się wszystkiego idzie bardzo da-
leko, bo obejmuje nawet własne ciało i życie! Jest to zapewne pozy-
tywna odpowiedź na propozycję Pana Jezusa skierowaną do „boga-
tego młodzieńca”: Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! (Mk 
10,21). Wyrzeczenie się wszystkiego jest warunkiem prawdziwego 
pójścia za Chrystusem.  

Dobrowolne ubóstwo od samego początku życia mniszego było 
warunkiem, bez którego nie można było stać się mnichem. Święty 
Antoni zrealizował to, co Pan Jezus powiedział bogatemu młodzień-
cowi, sprzedał wszystko i potem stał się mnichem. Apoftegmaty 
ukazują tragedie ludzi, którzy wyrzekli się „prawie wszystkiego”, ale 
jednak coś sobie zostawiając. Nie mogli stać się mnichami, a już 
przestali być ludźmi świeckimi. W ten sposób jednak ani nie mogli 
się cieszyć dobrami tego świata, ani nie osiągnęli stanu wolności w 
Duchu. Stąd tak radykalne postawienie sprawy. Analogicznie bywa 
w małżeństwie, które tworzy jedno ciało.  

Trzeba jednak pamiętać, że mnisi mogli dysponować na co dzień 
nawet bardzo dużymi dobrami, które należały do klasztoru. To doty-
czy np. szafarza, czyli klasztornego ekonomisty. Ubóstwo dotyczy 
samych mnichów, natomiast klasztor powinien mieć wszystko, co 
jest niezbędne do spokojnego życia. To samo mamy w małżeństwie, 
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które może być bardzo bogate, ale wspólnie. Małżonkowie powinni 
wobec siebie być w ubóstwie. Czasami zdarzają się sytuacje, w któ-
rych wskazany jest podział majątkowy, ale to są sytuacje wyjątkowe. 
Istotne jest indywidualne wyzbycie się swojej własności, czegoś, co 
nas koncentruje na dobrach tego świata. Należy je albo oddać klasz-
torowi, albo rozdać, zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa, ubogim. 

26 Zaraz w oratorium zostanie rozebrany z szat swoich i ubrany w klasztorne. 
27 Zdjęte z niego ubranie ma być złożone w westiarni, gdzie też będzie prze-
chowywane. 28 A gdyby kiedyś, co nie daj Boże, uległ podszeptom diabła 
i chciał z klasztoru wystąpić, wtedy należy zdjąć z niego strój klasztorny, a jego 
wydalić. 29 Dokumentu jednak owego, który opat wziął z ołtarza, nie odzyska. 
Zatrzymuje go klasztor. 

Od tego momentu strój staje się symbolem całkowitej przynależ-
ności do wspólnoty mnichów. W małżeństwie takim symbolem jest 
obrączka, która wskazuje, że ta kobieta lub mężczyzna są we wspól-
nocie z drugą osobą i w związku z tym noszą na sobie dozgonne zo-
bowiązania. To pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w co-
dziennym życiu, np. wspólnota majątku. Tylko w ten sposób można 
prawdziwie budować pełną komunię, która jest wspólnotą, w której 
„wszystko moje, jest twoje, a twoje jest moje” (zob. J 17,10). Wła-
śnie taka więź istnieje w Trójcy Świętej. Abyśmy mogli być do tej 
wspólnoty przyjęci, musimy już teraz uczyć się tego radykalizmu 
oddania wszystkiego.  

Jeżeli ktoś jednak rezygnuje, musi wiedzieć, że słowo obietnicy 
wypowiedziane przed Bogiem nie może być wymazane. Ono pozo-
stawia trwały ślad. Najczęściej posiada to swój wyraz w dalszym ży-
ciu człowieka, który odszedł czy to z życia zakonnego, czy z małżeń-
stwa. 

8–19 ROZDZIAŁY O SŁUŻBIE BOŻEJ  
Rozdział o pokorze kończy pierwszą część Reguły omawiającą 

podstawowe postawy mnicha i zasady życia w klasztorze. Do tych 
rozdziałów dołączyliśmy jeszcze rozdział „O zasadach przyjmowa-
nia braci”, w którym św. Benedykt także odnosi się do podstawo-
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wych zasad bycia mnichem. Rozdziały od ósmego ustanawiają prak-
tycznie zasady odnoszące się do porządku życia na co dzień i co-
dziennych zadań mnichów. Zgodnie z zasadą: „Nic nie może być 
ważniejsze od Służby Bożej” (RegBen 43,3), św. Benedykt rozpo-
czyna tę część od omówienia wskazań odnoszących się od liturgii. 
Rozdziały 8 do 18 ustalają porządek poszczególnych godzin litur-
gicznych oraz kolejność odmawianych psalmów. Niemniej na końcu 
podanego porządku św. Benedykt pisze:  

22 Pragniemy wszakże wyraźnie zaznaczyć, że jeśliby komuś ten układ psalmów 
nie odpowiadał, może rozdzielić je inaczej, w sposób, jaki uzna za lepszy, 
23 byleby tylko pamiętał, że w każdym przypadku w ciągu tygodnia powinien 
zostać odśpiewany cały psałterz w pełnej liczbie 150 psalmów; zaczynać go zaś 
należy zawsze od niedzielnych Wigilii. 24 Nadmierną bowiem opieszałość 
w służbie Bogu i brak pobożności okazują ci mnisi, którzy przez jeden tydzień 
nie odmówią całego psałterza wraz ze zwyczajowymi kantykami. 25 Skoro czy-
tamy, iż nasi święci Ojcowie potrafili wypełnić to zadanie z gorliwością 
w jeden dzień, zdobądźmy się w naszej oziębłości przynajmniej na to, by wy-
wiązać się z niego w ciągu całego tygodnia (RegBen 18,22–25). 

Podany przez św. Benedykta porządek liturgiczny jest pewnym 
punktem odniesienia, ale nie jest bezwzględną normą. Dlatego dzi-
siaj w naszym Oficjum mamy inny rozkład psalmów i hymnów, co 
nie jest sprzeczne z duchem św. Benedykta. Po soborze została 
zmieniona także zasada, że każdego tygodnia musi się odmówić 
wszystkie 150 psalmów. W naszym układzie psałterza wszystkie 
psalmy, z wyłączeniem tak zwanych fragmentów złorzeczących, są 
odmawiane w ciągu 2 tygodni. Przy układzie psalmów nie kierowano 
się koniecznością odmówienia wszystkich psalmów w ciągu tygo-
dnia, ale ich właściwym doborem do każdej godziny. Stąd niektóre 
są odmawiane dwa lub więcej razy w ciągu tego okresu. Ponadto 
samo Oficjum zostało wzbogacone większą liczbą kantyków ze Sta-
rego i Nowego Testamentu. W naszym komentarzu do Reguły 
opuszczamy wspomniane rozdziały o porządku liturgii.  

Niezmiernie ważny jest rozdział 19, w którym św. Benedykt mó-
wi o zasadniczej postawie, jaką powinniśmy mieć podczas sprawo-
wania liturgii.  
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1 Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych 
i na złych na każdym miejscu (Prz 15,3). 2 Przede wszystkim jednak powinni-
śmy być tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie 
Bożej. 3 Dlatego też pamiętajmy zawsze, co mówi Prorok: Służcie Panu 
z bojaźnią (Ps 2,22), 4 a również na innym miejscu: Śpiewajcie mądrze (Ps 46,8 
Wlg) 5 i będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów (Ps 138[137],1). 6 Zastanówmy 
się zatem, jak należy zachowywać się w obliczu Boga i Jego aniołów, i tak 
śpiewajmy psalmy, 7 aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze 
usta. 

O ile jest prawdą, że Bóg jest wszędzie obecny i na każdym miej-
scu możemy Mu służyć i Go uwielbiać, to jednak liturgia jest miej-
scem i czasem uprzywilejowanym. Podczas niej najpełniej urzeczy-
wistniają się słowa Pana Jezusa: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Liturgia jest na-
szym udziałem w odwiecznym misterium uwielbienia, które nieu-
stannie trwa przed obliczem Boga. My uzyskujemy do niego przy-
stęp przez Osobę Jezusa Chrystusa, a raczej w Jego Osobie. Podczas 
liturgii stajemy w wyjątkowej bliskości Boga. Bardzo ważne jest 
uświadomienie sobie, że bierzemy udział w misterium, które nas 
przerasta. Recytując psalmy, nie tyle wypowiadamy własne uczucia, 
myśli, pragnienia – chociaż i to się także realizuje – ale włączamy się 
w odwieczną modlitwę. Właściwie podmiotem zarówno liturgii, jak 
recytowanych psalmów jest sam Chrystus. My uzyskujemy udział w 
tej modlitwie. Liturgia wpierw i przede wszystkim jest modlitwą Ko-
ścioła, czyli Chrystusa i Jego uczniów. Stajemy we wspólnocie z Ko-
ściołem Chwalebnym, czyli z tymi, którzy pomarli i znaleźli swoje 
miejsce przed Bogiem, a także z aniołami. Liturgia jest naszym 
udziałem w odwiecznym misterium uwielbienia, które nieustannie 
trwa przed obliczem Boga. Pokazuje to Księga Apokalipsy, która jest 
napisana na kanwie liturgii niebieskiej. Z jej perspektywy Bóg od-
słania św. Janowi sens wydarzeń, które dzieją się na ziemi. My uwi-
kłani w same wydarzenia, nie widzimy ich całościowego sensu. Wi-
dać go dopiero z perspektywy liturgii niebieskiej. W liturgii stajemy 
przed Bogiem we wspólnocie całego wszechświata, który oddaje 
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cześć Bogu. My się jedynie włączamy w coś, co trwa odwiecznie i 
nas całkowicie przerasta. 

Z tego względu właściwą postawą podczas liturgii powinien być 
ogromny szacunek, który Pismo Święte nazywa „bojaźnią Bożą”. 
Wynika ona ze świadomości, przed Kim i w jakim gronie stajemy: 
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Liturgia wyraża najgłębszą 
prawdę istnienia: hymn uwielbienia stworzenia wobec Stwórcy. Co-
kolwiek wyłamuje się z tego uwielbienia, starając się budować wła-
sną chwałę, ostatecznie ginie.  

Przez nasz udział w liturgii stajemy u źródeł misterium istnienia i 
życia, czerpiąc z niego zarówno własne życie, jak i naszą tożsamość. 
Wszystko inne przemija. Tym, co pozostaje, to nasze zakorzenienie 
w Bogu. Dlatego liturgia jest szkołą odnajdywania siebie w najgłęb-
szej prawdzie. Podczas liturgii jesteśmy uczniami. Nie my ją two-
rzymy, ale raczej ona tworzy nas. Udział w niej jest nam dany. Nasz 
wysiłek powinien się koncentrować wokół właściwej postawy, która 
pozwala nam najpełniej uczestniczyć i korzystać z udziału w miste-
rium. W ten sposób dajemy jednocześnie świadectwo prawdziwego 
zaangażowania i pragnienia szukania tylko Boga. Święty Benedykt 
genialnie streszcza właściwą postawę podczas liturgii w krótkiej sen-
tencji: „aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta” 
(RegBen 19,7).  

Pojawia się tutaj motyw słuchania. Aby serce mogło pójść za tym, 
co głoszą usta, musi słuchać. Ono samo musi być sercem słuchają-
cym. Kiedyś o takie serce prosił Salomon i to się Bogu bardzo spo-
dobało. To stwierdzenie pokazuje, jak opus Dei, to znaczy Liturgia 
Godzin, podobna jest do lectio divina. Pomijając już sam fakt, że Li-
turgia Godzin zawiera w sobie wiele czytań, samo recytowanie 
psalmów powinno być połączone ze słuchaniem sercem. Dokładnie o 
to chodzi w lectio divina. Różnica polega na tym, że w lectio divina 
słowo jest jak ziarno wrzucane w glebę, czyli w serce, tutaj natomiast 
serce ma „być zgodne ze słowem”. Liturgia jest dynamiczna. Pod-
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czas niej mamy się dać porwać słowu, wiedząc, że właśnie wypełnia 
się to, czego jesteśmy uczestnikami.  

W liturgii słowo pada w konkretnej sytuacji, której najważniej-
szym wymiarem jest obecność Boga. Dlatego jest ono słowem 
uwielbiającym, dziękczynnym i błagalnym skierowanym do Boga. 
Jednocześnie w tym słowie urzeczywistnia się zarówno uwielbienie, 
dziękczynienie i błaganie w imieniu całego Kościoła. Kiedy sercem 
idziemy za wypowiadanymi słowami, sami stajemy się uwielbie-
niem, dziękczynieniem i błaganiem. Liturgia przemienia nasze serce, 
a to znaczy po prostu nas samych, zgodnie z odwiecznym Bożym 
zamysłem. „Liturgia bowiem – jak mówi Drugi Sobór Watykański – 
jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią 
ducha prawdziwie chrześcijańskiego” (KL 14). Liturgia jest dla nas 
źródłem i szkołą życia. Dlatego św. Benedykt ustawia ją w centrum 
naszej codzienności. 

20. O CZCI NALEŻNEJ BOGU PODCZAS MODLITWY 
Drugim niezmiernie ważnym tematem codziennego życia mni-

chów jest modlitwa indywidualna. Jednak św. Benedykt bardzo krót-
ko pisze na jej temat w dwóch rozdziałach Reguły: w rozdziale 20 i 
52. Pierwszy z nich znajduje się zaraz po przytoczonym wyżej tek-
ście na temat liturgii: 

Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się 
czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą 
i czystszym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana 
wszechświata! A i to należy wiedzieć, że nie wielomówstwo, lecz tylko czy-
stość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego 
też modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej 
skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze 
krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy razem powstaną (RegBen 
20). 

Podobnie jak w przypadku liturgii zasadniczo najważniejsza jest 
„bojaźń Boża”, ogromny szacunek wobec Boga wyrastający ze świa-
domości tego, przed Kim stajemy. Ta świadomość bycia przed Bo-
giem jest najważniejsza podczas modlitwy. Często modlitwa indywi-
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dualnie sprowadza się do walki, żeby być obecnym przed Nim. Na-
tomiast częstym błędem jest koncentrowanie się na tym, co Bogu 
chcemy przedstawić, zasypywanie Go prośbami przy równoczesnym 
zapominaniu, przed Kim stoimy. „Dawca jest cenniejszy niż udzie-
lony dar – On jest „Skarbem”, a jest w Nim serce Jego Syna; dar jest 
udzielany „jako dodatek”” (KKK 2604). Dar, o który prosimy, jest 
udzielany jako dodatek, czyli nie jest najważniejszy. Najważniejsze 
jest spotkanie z Bogiem. 

Dla św. Benedykta istotna podczas modlitwy jest postawa wyraża-
jąca się pokorą i czystością serca. Święty Benedykt dwukrotnie 
wymienia te cechy! Przypomina w ten sposób naukę Pana Jezusa na 
ten temat szczególnie z szóstego rozdziału Ewangelii według św. 
Mateusza. Przypomina się jednocześnie przypowieść Pana Jezusa o 
faryzeuszu i celniku w świątyni (Łk 18,9–14), która bardzo dobitnie 
ilustruje potrzebę pokory podczas modlitwy, bez której nie będzie 
ona wysłuchana. To też potwierdza Katechizm Kościoła Katolickie-
go:  

Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 
8,26). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Czło-
wiek jest żebrakiem wobec Boga (KKK 2559). 

Pokora jest fundamentem modlitwy. Dzięki pokorze i czystemu 
oddaniu jesteśmy autentyczni. Jeżeli jesteśmy skoncentrowani na 
tym, co chcemy otrzymać, wtedy pojawia się tendencja do wielo-
mówstwa. Chcemy zasypać Boga prośbami, podobnie jak podczas 
dyskusji, kiedy chcemy przekonać do swojego zdania. Taka postawa 
oznacza, że chcemy swojego a nie spotkania z Bogiem.  

Właściwym źródłem modlitwy jest serce. Pisze o tym także Kate-
chizm Kościoła Katolickiego:  

Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie jakim by był język modlitwy, 
gesty, słowa zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z 
którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi o duchu czy też duszy, najczę-
ściej jednak o sercu. Modli się serce. Jeśli jest ono z daleka od Boga, modlitwa 
zostaje pusta (KKK 2562).  
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„Tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na 
wysłuchanie”. To jest centralny element duchowości monastycznej, 
którą św. Benedykt przejął od Jana Kasjana. Dążenie do czystości 
serca związane jest z błogosławieństwem: Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Zasadnicza praca 
duchowa mnichów polegała na pracy nad czystością serca, a zgodnie 
z błogosławieństwem po jego osiągnięciu otrzymamy widzenie Bo-
ga, czyli osiągniemy kontemplację, która jest ostatecznym celem ca-
łego wysiłku duchowego. Autentyczna modlitwa nie tylko jest owo-
cem czystego serca, ale jest także zasadniczym narzędziem osiągania 
tej czystości. Szczególnie błogosławiona jest w tym względzie mo-
dlitwa łez, czyli łzy skruchy, które płyną z oczu w obliczu niepojętej 
delikatności Bożej miłości. Te łzy – zgodnie z tradycją monastyczną 
– obmywają serce.  

Niewątpliwie zaskakujące jest dla nas stwierdzenie, że modlitwa 
powinna być „krótka”. Zawsze wydawało się nam, że powinniśmy 
się modlić jak najdłużej, a tu św. Benedykt wzywa do krótkiej modli-
twy, powtarzając to dwukrotnie i to za drugim razem bardzo zdecy-
dowanie: „Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka”. 
Dlaczego tak?!  

Aby na to pytanie właściwie odpowiedzieć, trzeba wpierw sobie 
zdać sprawę z tego, co św. Benedykt nazywa modlitwą. Modlitwa 
(oratio) oznacza bezpośrednie słowne zwrócenie się do Boga. Przy 
czym modlitwa ze swojej istoty jest odpowiedzią na doświadczenie 
Bożej łaskawości. Aby nasza odpowiedź była szczera, potrzeba au-
tentycznego kontaktu niezaburzonego własnym kombinowaniem. 
Kiedy spojrzymy na swoje doświadczenie, zobaczymy, że autentycz-
na, szczera reakcja trwa bardzo krótko. Zaraz potem włączają się 
rozmaite myśli, pragnienia, wyobrażenia, uczucia…, które tę szczerą 
reakcję zaburzają. Mnisi dobrze poznali te mechanizmy pojawiają-
cych się logismoi, czyli myśli zamiennie nazywane demonami. Pod-
czas modlitwy te logismoi tym bardziej się wzmagają, ponieważ mo-
dlitwa najbardziej się nie podoba Złemu. Dlatego właśnie podczas 
niej najbardziej się ujawniają i są natarczywe. Można się o tym bar-
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dzo łatwo przekonać, gdy staramy się skupić na prostym trwaniu 
przed Bogiem. Oderwanie się od zwykłego zaangażowania pozwala 
zobaczyć to, co się w nas wewnętrznie dzieje: kalejdoskop myśli, 
uczuć i wyobrażeń. Czasami pojawiają się najlepsze natchnienia dla 
dobrych dzieł, które powinniśmy podjąć, genialne pomysły, zapo-
mniane obowiązki itd. Przebiegłość demonów, które nam to wszyst-
ko podsuwają, jest nieograniczona podobnie jak ich inwencja oraz 
upór, z jakim to robią. Mnisi szybko zorientowali się, że możliwość 
ulegania ułudzie, jakimś fałszywym stanom, które możemy przyj-
mować za modlitwę, jest ogromna. Pierwsze czyste poruszenie serca 
stopniowo zostaje zanieczyszczone pojawiającymi się logismoi i czy-
sta w swoim początku modlitwa przekształca się w projektowanie 
własnych myśli i wyobrażeń. Istnieje nawet fałszywa kontemplacja! 
Przy czym nie mamy prostych sposobów odróżnienia kontemplacji 
autentycznej od fałszywej. Jak się tego ustrzec?  

Dawno zauważono, że najczystsze są pierwsze poruszenia serca, 
jako odpowiedź czy to na Boże słowo, czy na różne sytuacje, w któ-
rych dostrzegamy Jego ogromną łaskę. Demon może zacząć działać 
dopiero w chwilę potem. Dlatego mnisi praktykowali krótkie modli-
tewne zwroty wysyłane w kierunku Boga jak strzały. Stąd pochodzą 
nasze „akty strzeliste”. Powstała nawet cała technika modlitwy mo-
nologicznej, czyli jednego słowa, a raczej jednej myśli. W Kościele 
Wschodnim do takich modlitw należy „modlitwa Jezusowa”, która 
polega na stałym powtarzaniu modlitewnej formuły: „Panie Jezus 
Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”. 
Podobny sens miało wezwanie przekazane nam przez Jana Kasjana: 
„Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi 
mojemu”, które obecnie używamy jako wezwanie na wstępie w Li-
turgii Godzin. Wydaje się, że taki sam sens miało wezwanie „Zdro-
waś Maryjo...”, z którego potem ułożono różaniec. Te krótkie we-
zwania mogą tworzyć cały ciąg (jak paciorki różańca). Można w ten 
sposób modlić się cały dzień, nieustannie wracając do czystości 
pierwszego poruszenia serca przez stale i na nowo rozpoczynane we-
zwanie. 
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Aby się jednak dobrze modlić, trzeba pamiętać, że nasze indywi-
dualne spotkanie z Bogiem na modlitwie wyrasta z dialogu z Nim 
przez cały dzień i całe życie. Jeżeli ignorujemy Go w zwykłych na-
szych pracach, trudach, troskach, jeżeli nie słuchamy Jego słowa, 
które nam przekazał w Piśmie Świętym oraz za pośrednictwem ludzi, 
jeżeli nie uczymy się modlitwy, czerpiąc z tradycji ludzi, którzy się 
do Niego przed nami modlili, to raczej stajemy przed naszą ideą Bo-
ga, naszym wyobrażeniem o Nim, a nie przed Nim samym. Nasza 
troska zwraca się wówczas w kierunku metody modlitwy: jak odna-
leźć kontakt z Tym, którego na co dzień nie znamy. Jest to próżny 
wysiłek ściągania Boga z zaświatów na chwilę modlitwy według na-
szych chęci. Bóg zawsze przychodzi tak, jak tego sam chce, a nie 
tak, jak tego byśmy sobie życzyli lub oczekiwali. Dlatego postawa 
„słuchania”, „nakłaniania uszu swojego serca” wobec Niego jako 
Mistrza najlepiej nas przygotowuje na Jego przyjście do nas. On sam 
nam wskazuje sposób modlitwy. Niemniej najważniejsze jest otwar-
cie na Jego obecność tu i teraz i tak, jak tego sam chce.  

52. O KLASZTORNYM ORATORIUM  
Święty Benedykt powraca do wątku osobistej modlitwy jeszcze 

raz, mówiąc o klasztornym oratorium, czyli jak byśmy to dzisiaj na-
zwali o kaplicy: 

Oratorium niech będzie tym, na co wskazuje jego nazwa. Nie należy tu czynić 
ani przechowywać nic takiego, co by nie miało związku z modlitwą. Po zakoń-
czeniu Służby Bożej niech wszyscy, okazując cześć Bogu, wyjdą 
w najgłębszym milczeniu tak, aby bratu, który właśnie chciałby prywatnie się 
pomodlić, nie przeszkodziła w tym czyjaś bezwzględność. A jeśli też kiedy in-
dziej ktoś zechce modlić się w samotności, niech wejdzie po prostu i niech 
się modli, nie na cały głos, lecz ze łzami i z głębi serca. Kto jednak o niczym 
podobnym nie zamyśla, nie powinien pozostawać po zakończeniu Służby Bożej 
w oratorium, aby, jak powiedziano, nie przeszkadzać innym (RegBen 52). 

Zobaczmy, że modlitwa prywatna jest zwykle odpowiedzią czy to 
na liturgię, która właśnie się skończyła, czy, możemy dodać, na usły-
szane słowo Boże, czy wynika z różnych sytuacji życiowych. Bardzo 
ważna jest przy tym prostota bycia: „niech wejdzie po prostu i niech 
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się modli”. Święty Benedykt nie mówi nam nic na temat sposobu 
modlitwy osobistej, mówi jedynie o właściwym usposobieniu pod-
czas niej: „nie na cały głos, lecz ze łzami i z głębi serca”. Zbytnia 
troska o to, żeby „dobrze się modlić”, prowadzi często do chęci „do-
brego zaprezentowania się Bogu”. Wówczas staramy się robić coś, 
co wydaje się nam właściwym sposobem modlitwy. Akcent przesu-
wa się z troski o prawdziwość bycia wobec Boga na „jak się Bogu 
pokazać”. Bardzo trafnie benedyktyńską zasadę prostoty modlitwy 
ujął John Chapman OSB w formule: „Módl się tak, jak potrafisz, nie 
próbuj się modlić tak, jak nie potrafisz”. Na modlitwie osobistej naj-
ważniejsze nie jest to, co robimy, ale to, czy prawdziwie stajemy 
przed Bogiem tu i teraz. Często jest ona jedną wielką walką o czas: 
tu i teraz przed Bogiem. 

Jednocześnie bardzo ważna jest prawda podana przez Katechizm: 
„Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modli-
my” (KKK 2725). Dla mnichów była to oczywista prawda. Człowiek 
modli się całym sobą i całym życiem. Chwile modlitwy, momenty, w 
których całkowicie koncentrujemy się tylko na Bogu, to tylko jeden 
wymiar modlitwy. Jednak zasadniczym celem jest modlitwa nieu-
stanna, akty modlitewne. Jak pamiętamy głównym hasłem św. Bene-
dykta jest: „Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony”. Oznacza ono, 
że mamy całe życie poświęcić Bogu tak, że ono całe staje się modli-
twą. Wyraża się to praktycznie traktowaniem innych ludzi z szacun-
kiem tak, jak byśmy w nich służyli Bogu, a przedmioty i otaczający 
nas świat był Jego ołtarzem i naczyniami służącymi do składania Mu 
ofiary uwielbienia. „Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłącz-
ne” (KKK 2745). Katechizm wzmacnia tę wypowiedź cytatem z 
Orygenesa:  

Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z mo-
dlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do urzeczywistnienia 
zasadę nieustannej modlitwy (KKK 2745). 

Warto zauważyć, że św. Benedykt w Regule dosyć precyzyjnie 
wyznacza czas na poszczególne aktywności: Opus Dei, lectio divina, 
pracę, posiłek, odpoczynek i sen, jednak nic nie mówi o specjalnym 
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czasie na modlitwę. Zasadniczo troszczył się jedynie o zapewnienie 
warunków potrzebnych dla dobrej modlitwy: czystość serca i łzy 
skruchy, właściwa przestrzeń niezakłócana „czyjąś bezwzględno-
ścią”. A mogłoby się wydawać, że nie tylko powinien poświęcić mo-
dlitwie o wiele więcej miejsca, jak i przeznaczyć dla niej specjalny 
czas. Natomiast modlitwa w przeciwności do innych dziedzin nie jest 
czymś do zrobienia, ale powinna nieustannie przenikać wszystkie 
wymiary życia. Zasadniczo można nasze życie przyrównać do odde-
chu: wdechem jest wszystko, co robimy oraz czego doświadczamy, 
natomiast wydechem jest nasza modlitwa, w której to wszystko 
przedstawiamy i oddajemy Bogu. Stąd zasadnicza troska św. Bene-
dykta w odniesieniu do modlitwy osobistej koncentruje się na uświa-
domieniu, przed Kim stoimy nieustannie, na zachowaniu właściwej 
kultury życia oraz na zapewnieniu właściwych warunków wewnętrz-
nych i zewnętrznych, aby modlitwa była możliwa. Jego krótkie uwa-
gi na temat modlitwy są fundamentalne i ujmują to, co jest dla niej 
najważniejsze.  

Modlitwa jest jak życie, a ono jest różne dla różnych ludzi. Młody 
człowiek inaczej się modli niż człowiek w pełni sił, a inaczej czło-
wiek stary, który ma świadomość, że zbliża się koniec życia. Inaczej 
modli się człowiek pracujący w ogrodzie, a inaczej pracujący w bi-
bliotece czy naukowo.  

Wspomniane przez św. Benedykta łzy odnoszą się do dawnej tra-
dycji mniszej, do tak zwanej „modlitwy łez”. Łzy na modlitwie stają 
się świadectwem autentycznego dotknięcia łaski. Nie są one łzami 
użalania się nad sobą ani łzami rozpaczy, a tym bardziej złości, czy 
pretensji. Łzy, pojawiające się podczas autentycznej modlitwy są re-
akcją serca na miłość Bożą, która ogarnia nas mimo naszych grze-
chów i słabości. Są to łzy skruchy i wdzięczności, a z nią i radości 
wobec doznanej dobroci Boga. Wówczas w sercu dokonuje się 
prawdziwa przemiana i oczyszczenie. Łzy niejako obmywają naszą 
duszę. To chyba najlepiej świadczy o autentycznym spotkaniu z Bo-
giem, bo Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i 
posiadał życie (por. Ez 18,23; 33,11). 
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33. CZY MNISI POWINNI POSIADAĆ COŚ NA WŁASNOŚĆ  
Ubóstwo nie jest osobno ślubowane przez mnichów, niemniej na-

leży ono do podstawowych cnót mnicha, koniecznych do prawdzi-
wego wejścia w życie duchowe. Jednak dzięki temu, że nie stanowi 
ono osobnego ślubu, ubóstwo, stanowiące istotny element całego ży-
cia, nie jest czymś, na czym należy się szczególnie skoncentrować, 
lecz należy do warunków, bez których nie możemy naprawdę być 
mnichami. Zawiera się ono w ślubie conversatio morum, czyli prze-
mianie obyczajów i przyjęciu zwyczajów monastycznych. 

1 Tę zwłaszcza wadę należy w klasztorze wykorzenić: 2 Niech się nikt nie 
ośmiela cokolwiek dawać lub przyjmować bez pozwolenia opata, 3 ani czego-
kolwiek posiadać na własność, choćby najmniejszej rzeczy, ani książki, ani ta-
bliczek do pisania, ani rylca, niczego w ogóle. 4 Mnisi nie mają przecież prawa 
rozporządzać samodzielnie nawet własnym ciałem i własną wolą, 5 a wszyst-
kiego, co niezbędne, oczekują od ojca klasztoru. Każdemu tylko to posiadać 
wolno, co mu opat sam dał lub na co mu pozwolił. 

Ubóstwo zasadniczo służy postawie otwartości, w której wszyst-
ko, cokolwiek posiadamy, jest darem otrzymanym od Ojca. Jest to 
zgodne z samą etymologią słowa „ubóstwo”, które pierwotnie ozna-
czy posiadanie wszystkiego „u Boga”. Tym samym ubóstwo wyraża 
naszą całkowitą zależność od Boga. W związku z tym nie koncentru-
je się ono na samym nieposiadaniu, ale domaga się wyzbycia chęci 
samowolnego „rozporządzania” tym, czym dysponujemy. Jako lu-
dzie, niezależnie od tego, czy ślubujemy ubóstwo, czy nie, musimy 
czymś dysponować, coś mieć do osobistego użytku. Bywa tak, że 
zakonnicy mają do dyspozycji o wiele więcej niż ludzie, którzy wca-
le nie wybrali ubóstwa jako swojej drogi życia. Tak było już w cza-
sach pierwszych mnichów. Cnota ubóstwa jednak zależy zasadniczo 
od naszej wolności w stosunku do wszystkiego tego, czym dysponu-
jemy. Najlepiej można ją osiągnąć przez to, że „zadowalamy się 
wszystkim, co tanie i ostatnie” (zob. RegBen 7,49), czyli czymś, co 
nie przedstawia dla nas innej wartości poza samą użytecznością. Dla-
tego też „tanie i ostatnie” nie należy rozumieć dosłownie, bo dzisiaj 
może to prowadzić do niepotrzebnie większych wydatków niż po-
trzeba. Czasem mówi się, że ludzie ubodzy muszą kupować rzeczy 
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porządne, a tym samym droższe, bo ich nie stać na kupowanie rzeczy 
tanich, które za chwilę trzeba będzie wyrzucić i kupować nowe. 

Chęć posiadania jest w nas ogromną siłą, z czego trzeba sobie 
zdawać sprawę. Posiadanie daje złudne poczucie oparcia i bezpie-
czeństwa. Poczucie to jest nam konieczne do życia, jednak na nie na-
kłada się chęć wywyższenia się, bycia lepszymi od innych. W ten 
sposób pojawia się pożądanie rozmaitych dóbr, które, przez posiada-
nie czegoś więcej niż inni, mogą dać nam poczucie wyższości, bycia 
lepszym.  

Prawdziwe ubóstwo polega na całkowitym zawierzeniu wszyst-
kiego Bogu. Taki jest sens i cel powstrzymywania naszych skłonno-
ści do zdobywania i posiadania coraz to nowych dóbr. Święty Bene-
dykt przestrzega opata przed uleganiem nadmiernemu zatroskaniu o 
dobra materiale przy zarządzaniu całą wspólnotą. Przy takim zatro-
skaniu można zatracić właściwe ukierunkowanie na sprawy duchowe 
i zbawienie. W rozdziale o opacie czytamy:  

33 Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia 
dusz, które poddano jego władzy, a troszczyć się więcej o rzeczy przemijające, 
ziemskie i znikome. 34 Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad 
duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. 35 A niech się nie tłumaczy 
ubóstwem klasztoru, pamiętając, że napisano: Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33) 
36 oraz na innym miejscu: Bojący się Boga nie doświadczą biedy (Ps 34[33],10) 
(RegBen 2,33–36). 

Istotna jest tutaj wolność od nadmiernego zatroskania o dobra ma-
terialne. Odpowiada to poleceniu Pana Jezusa: Nie troszczcie się 
zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyod-
ziać… Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze (Łk 
12,22.34). Istnieje bardzo istotna różnica pomiędzy żądzą posiadania, 
a potrzebą posiadanie tego, co niezbędne. O to ostatnie modlimy się 
w Modlitwie Pańskiej: „chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj”. Dla zabezpieczenia duchowego pokoju św. Benedykt nakazuje 
opatowi: 

18 Aby wykorzenić do reszty tę występną skłonność do posiadania czegoś na 
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własność, opat powinien dawać mnichom wszystko, czego im potrzeba 
(RegBen 55,18).  

W ubóstwie, w rozumieniu św. Benedykta, nie chodzi zatem o 
samo wyzbywanie się wszystkiego i zadawanie sobie przez to umar-
twień, ale o pokój duchowy i wolność od żądzy posiadania, która od-
dala od właściwego zatroskania „o królestwo Boże i Jego Sprawie-
dliwość” (zob. Mt 6,33). Tak rozumiane ubóstwo powinno być także 
drogą każdego chrześcijanina.  

6 Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie na-
zywa swoim ani za swoje nie uważa. 7 Gdyby się okazało, że ktoś przywiązał 
się do tej szkaradnej wady, należy takiego brata raz i drugi upomnieć. 8 Jeśli się 
zaś nie poprawi, podlega karze. 

Ubóstwo dobrowolnie przyjęte służy budowaniu wspólnoty. Ten 
fragment jeszcze bardziej ukazuje, że w ubóstwie nie chodzi zasad-
niczo o indywidualną ascezę, ale o wolność, która pozwala budować 
duchową przestrzeń spotkania z innymi, a tym samym wchodzenie w 
tajemnicę królestwa Bożego już teraz obecnego. Takie samo powo-
łanie odnajdujemy w małżeństwie, które jest przecież sakramentem, 
czyli misterium jedności Boga ze swoim ludem. W małżeństwie tak-
że istnieje wspólnota dóbr. Każdy z małżonków powinien być ubogi, 
bo nie ma niczego swojego, ale wszystko mają wspólne. Często tak-
że wyraźne wyodrębnianie „swojego” jest wyrazem kryzysu w mał-
żeństwie, co czasem prowadzi do rozpadu więzi miłości. Jeżeli na-
tomiast małżonkowie wzajemnie się kochają, nawet nie potrzebują 
szczególnie deklarować wspólnoty dóbr, bo jest ona czymś natural-
nym i oczywistym. Podobnie powinno być we wspólnocie mona-
stycznej. Stąd przy pojawieniu się tendencji do posiadania czegoś 
wyłącznie dla siebie, należy interweniować i w ostateczności karać.  

59. O OFIAROWYWANYCH PRZEZ RODZICÓW SYNACH LUDZI 
MOŻNYCH I LUDZI UBOGICH 

1 Jeśli ktoś z możnych ofiaruje swego syna Bogu w klasztorze, a chłopiec jest 
małoletni, rodzice sami napiszą prośbę, o której wyżej mówiliśmy. 2 Następnie 
zawiną ten dokument i rękę chłopca razem ze swoim darem w obrus ołtarza 
i tak go ofiarują. 
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Ten rozdział Reguły dotyczy sprawy dzisiaj zupełnie nieaktualnej: 
ofiarowania do klasztoru swojego dziecka. Przy czym nie chodziło 
jedynie o przekazanie go na wychowanie, co zdarzało się nierzadko, 
ale o oddanie go na służbę Bogu, czyli oddanie, aby został on mni-
chem. Podobnie, pamiętamy, w Biblii Anna oddała swojego pierwo-
rodnego syna Samuela na służbę Bogu. Dokument ów to akt mona-
stycznej profesji, o której jest mowa w rozdziale poprzedzającym:  

19 Temu swemu przyrzeczeniu nada formę prośby zwróconej do Świętych, któ-
rych relikwie się tam znajdują, jak również do aktualnego opata. 20 Dokument 
ten powinien napisać własnoręcznie albo, jeśliby nie umiał pisać, niechaj na je-
go życzenie napisze ktoś inny, a ów nowicjusz tylko znak swój postawi. 
I własnoręcznie położy dokument na ołtarzu (RegBen 58,19n). 

W tamtym przypadku był to akt profesji po rocznej próbie w cza-
sie nowicjatu. W omawianym rozdziale natomiast taki akt składają 
rodzice. Jak widać, nie ma w tym przypadku mowy o woli samego 
dziecka, co nas dziwi! Obecnie taki akt w ogóle nie byłby ważny, 
gdyż akt profesji może złożyć jedynie człowiek osobiście i to czło-
wiek dorosły i w pełni świadomy tego, co robi. Dlatego może nas nie 
tylko zdumiewać możliwość oddania dziecka na mnicha, czy mnisz-
kę, ale wręcz oburzać. Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie ina-
czej przeżywano relacje rodzinne. Nasze podejście akcentujące pełną 
wolność wyboru jest raczej niedawnej daty. Jeszcze stosunkowo nie-
dawno, a być może i do dzisiaj w niektórych kręgach kultury za-
chodniej – nie mówimy o innych kręgach kulturowych, bo w nich ta-
kie praktyki są do dzisiaj bardzo mocno utrwalone – o małżeństwie 
decyduje rodzina. Śp. O. Bernard Turowicz opowiedział mi kiedyś 
przeczytaną historię z XVIII w. Syn spytał nieśmiało swojego ojca: 
„Ojcze, co myślisz o moim małżeństwie, kogo wybierasz dla mnie?”. 
W odpowiedzi usłyszał: „To nie twoja sprawa, ty będziesz się mar-
twił o żonę dla swojego syna!”.  

Nie należy takiego podejścia uważać za wzór. Niemniej kiedy 
czytamy autobiografię nawróconego Chińczyka Johna Wu, dowiadu-
jemy się z niej, że żonę dla niego wybrał mu ojciec i to jeszcze wte-
dy, gdy on był chłopcem. Działo się to w dwudziestych latach XX w. 
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Po latach John Wu pisał, że ten sposób wyboru małżonki był bardzo 
mądry.  

Widać zatem, że to, co nas może szokować, nie jest wcale takie 
szokujące. Warto jednocześnie pamiętać, że do dzisiaj nikt nie pyta 
niemowlęcia, czy chce być ochrzczone, a przecież jest to niezmiernie 
ważny, może nawet najważniejszy, akt religijny w życiu. Zakładamy 
przy tym, że jest to dobre dla dziecka, a ponadto że wychowanie w 
chrześcijańskiej rodzinie gwarantuje właściwe wprowadzenie w wia-
rę i w wieku dojrzałym dziecko to z własnej woli zaakceptuje, a na-
wet będzie wdzięczne rodzicom, za chrzest w czasie, gdy było nie-
mowlęciem. Wydaje się, że takie samo mniemanie mieli owi rodzice, 
którzy oddawali dziecko do klasztoru. Zresztą ta forma życia była 
uważana za doskonalszą w wymiarze wiary.  

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na rolę wspólnoty w życiu 
człowieka. W okresie nowożytnym bardzo mocno zaakcentowano 
znaczenie jednostki i jej potrzeby. Od czasu oświecenia panuje u nas 
właściwie mentalność indywidualistyczna, która przybiera momen-
tami wręcz chorobliwy charakter. Jednostka może przez swoje ka-
prysy stworzyć dla całego społeczeństwa wielkie problemy. A już 
zupełnie chore jest to, że przestępca bywa bardziej chroniony pra-
wem niż człowiek poszkodowany. Również w imię wolności jed-
nostki bez uwzględnienia prawa najbardziej zainteresowanego wal-
czy się o prawo do aborcji. Warto pamiętać o tym, że dzisiaj żyjemy 
w takim chorym mentalnie społeczeństwie i panujące w nim zasady 
życia nie zawsze są dobre.  

3 Co zaś tyczy się majątku, to powinni w składanym przez siebie dokumencie 
zobowiązać się pod przysięgą, że nigdy ani sami, ani przez pośrednika, ani 
w jakikolwiek inny sposób niczego mu nie podarują ani nie umożliwią posia-
dania czegokolwiek. 4 Jeśliby zaś nie chcieli tego uczynić, a pragnęli ofiarować 
jakąś jałmużnę klasztorowi jako wynagrodzenie, 5 niechaj sporządzą na rzecz 
klasztoru akt prawny darowizny tych rzeczy, jakie zamierzają ofiarować, za-
trzymując sobie, jeśli zechcą, prawo użytkowania. 6 Trzeba tak to wszystko 
urządzić, by zapobiec powstaniu w sercu chłopca jakichś zamysłów, które mo-
głyby go zwieść i – co nie daj Boże – doprowadzić do zguby. A wiemy 
z doświadczenia, że to się zdarza. 
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Klasztor nie może być dobrym przytułkiem lub zabezpieczeniem 
dla dziecka. Akt wstąpienia – w tym momencie oddania dziecka – do 
wspólnoty musi być podjęty z całą świadomością sensu powołania 
monastycznego i odpowiedzialnie respektowany. Stąd wymaganie 
uznania, że dziecko nie posiada niczego na własność, że nie jest już 
ich dzieckiem w sensie troski o zapewnienie mu pomyślności w ży-
ciu. Rodzice nie mogą swojego dziecka promować we wspólnocie, 
stwarzać mu „lepszych” warunków życia niż mają inni. Całe wy-
chowanie i odpowiedzialność za jego wychowanie przejmuje klasz-
tor. Rodzice, jeżeli pragną coś ofiarować, mogą to zrobić na rzecz 
klasztoru, a nie dziecka, które od momentu wejścia do wspólnoty ni-
czego już nie posiada na własność. Powodem jest troska o duchowe 
dobro mnicha, aby „zapobiec powstaniu w sercu chłopca jakichś za-
mysłów, które mogłyby go zwieść i – co nie daj Boże – doprowadzić 
do zguby” (6). 

7 W podobny sposób niech postępują także ludzie ubożsi. 8 Kto zaś w ogóle ni-
czego nie posiada, niech po prostu napisze prośbę i wraz z darem ofiaruje syna 
w obecności świadków. 

Podobny warunek przekazania dziecka dla rodziców ubogich 
świadczy o tym, że nie chodzi o zdobycie przez klasztor jakichś po-
siadłości. W historii mogło to różnie wyglądać, niemniej Reguła 
mówi o tym bardzo wyraźnie.  

Dzieci oddawane do klasztoru były przez wspólnotę wychowywa-
ne. Oczywiście musiały one chodzić do klasztornej szkoły, przecho-
dząc cały cykl edukacji. Przez to w dorosłym życiu miały wielką 
przewagę nad innymi, którzy przychodzili do klasztoru w wieku doj-
rzałym, co w średniowieczu było tożsame z tym, że nie mieli żadne-
go wykształcenia, a w szczególności nie znali łaciny – języka liturgii, 
co powodowało, że nie mogli uzyskać święceń kapłańskich. Nazy-
wano ich braćmi konwersami. Z czasem utrwalił się w klasztorze po-
dział na wykształconych mnichów, najczęściej kapłanów, którzy byli 
mnichami chórowymi oraz braci konwersów, którzy nie znali łaciny i 
nie mieli ścisłego obowiązku odprawiania pełnej liturgii godzin. Dla 
nich pomyślano o skróconych modlitwach. Oni byli zasadniczo prze-
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znaczeni do pracy fizycznej w klasztorze, gdy wykształceni nie tylko 
zajmowali ważne stanowiska w klasztorze, ale także zajmowali się 
przede wszystkim odmawianiem liturgii oraz pracą intelektualną. 
Taki podział właściwie panował do czasu Drugiego Soboru Waty-
kańskiego. Liturgia w językach narodowych właściwie go wyelimi-
nowała.  

Rozdział o ofiarowaniu dzieci do klasztoru został później w histo-
rii nieco inaczej zinterpretowany i stał się podstawą do idei oblacji 
osób świeckich, czyli ofiary złożonej z własnego życia. W tym przy-
padku dorosłe osoby żyjące w świecie składają siebie na ołtarzu Bo-
gu w służbie dla Niego.  

54. CZY MNICH MOŻE OTRZYMYWAĆ LISTY LUB COKOLWIEK 
INNEGO 

1 W żadnych okolicznościach bez pozwolenia opata nie wolno mnichowi ani od 
rodziców, ani od żadnego innego człowieka, ani od innego mnicha otrzymywać 
listów, poświęconych pamiątek lub choćby najmniejszych podarków. Nie wol-
no też ich dawać. 2 Gdyby nawet właśni rodzice coś mu przysłali, niechaj nie 
waży się przyjąć, dopóki nie przedstawi sprawy opatowi. 3 Opat zaś, jeśli poleci 
przyjąć, sam zadecyduje, komu rzecz tę należy przydzielić, 4 a brat, któremu ją 
przysłano, niechaj się nie smuci, by nie dawać okazji diabłu. 5 Kto by ośmielił 
się postąpić inaczej, poniesie karę przewidzianą w Regule. 

Wejście do wspólnoty klasztornej oznacza zdecydowany wybór 
dóbr duchowych, co zawsze wiąże się ze zdystansowaniem się do 
dóbr materialnych i innych, jakie oferuje nam świat. Dla św. Bene-
dykta to odcięcie jest radykalne. Przy czym nie oznacza całkowitego 
braku tych dóbr, ale jedynie zasadę, że są one wspólne, a ich używa-
nie jest poddane osądowi i władzy przełożonych. Wszelkiego rodzaju 
prywata, czyli zawłaszczanie czegoś jedynie dla siebie, jest duchowo 
niszczące. Podobnie działanie innych, szczególnie dotyczy to rodzi-
ców i bliskich, którzy w sposób naturalny troszczą się o „dobro” 
swoich dzieci, uderza w tę zasadę.  

Dzisiaj to rygorystyczne podejście do wszelkich dóbr mocno się 
rozmyło. Wiąże się to między innymi z zasadami higieny. Każdy ma 
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własną bieliznę. W Regule mnisi i w tym zakresie mieli wspólną 
własność. Dalej rozszerza się to na inne potrzebne rzeczy, których 
obecnie jest coraz więcej. Niemniej niezmiernie ważna jest świado-
mość, że wszystkie rzeczy, jakimi dysponujemy, nie mogą być przez 
nas zawłaszczane, że w istocie należą do wspólnoty i trzeba umieć 
się nimi posługiwać, będąc nieustannie otwartym na potrzeby in-
nych. Bardzo konkretnie można zobaczyć, czy tak jest, gdy nadejdzie 
konieczność ich oddania lub przekazania komuś innemu.  

Zupełnie podobna zasada istnieje w życiu małżeńskim. Wszystkie 
rzeczy zasadniczo mają wspólnie. Jeżeli współmałżonek zawłaszcza 
sobie jakąś rzecz, ona staje się przeszkodą w ich wzajemnych rela-
cjach. Podobnie w przypadku rodzeństwa i właściwie każdej wspól-
noty życia.  

34. CZY WSZYSCY W RÓWNEJ MIERZE POWINNI OTRZYMYWAĆ 
TO, CO NIEZBĘDNE 

1 Napisane jest: Każdemu rozdzielano według potrzeby (Dz 4,35). 2 Nie chcemy 
przez to powiedzieć, że należy mieć wzgląd na osoby, co nie daj, Boże!, lecz że 
trzeba brać pod uwagę słabości ludzi. 3 Ten, kto mniej potrzebuje, niechaj dzię-
kuje Bogu i niech się nie smuci. 4 Ten zaś, kto ma większe potrzeby, niech się 
upokorzy z powodu swej słabości, a nie wynosi z racji okazywanego mu miło-
sierdzia. 5 I w ten sposób wszyscy będą w pokoju. 

Ideałem wspólnoty monastycznej jest pierwotna wspólnota wie-
rzących w Jerozolimie. Dlatego też św. Benedykt nawiązuje do tej 
wspólnoty przy omawianiu zasad rządzenia klasztorem. W rozdziale 
34. rozważa problem, który bardzo często wzbudza różne kontrower-
sje: Czy wszyscy w równej mierze powinni otrzymywać to, co nie-
zbędne? Zazwyczaj w grupie istnieje bardzo mocna tendencja my-
ślenia porównawczego. Ktoś, widząc, że inny otrzymał więcej lub 
lepiej jest traktowany, czuje się skrzywdzony. „Dlaczego on dostał 
więcej niż ja?” Mamy w sobie ogromną wrażliwość na niesprawie-
dliwość. Natomiast istnieje autentyczna różnica między poszczegól-
nymi osobami. Są osoby, które bardzo niewiele potrzebują dla za-
spokojenia własnych potrzeb, a są takie, które potrzebują więcej. Nie 
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dotyczy to jedynie jedzenia, snu, czy odpoczynku. Jak pogodzić ze 
sobą potrzebę równego traktowania ludzi z tymi różnicami potrzeb? 

Święty Benedykt stawia sprawę odwrotnie, niż my to zazwyczaj 
robimy. W naszym pojęciu więcej otrzymuje ten, który bardziej na to 
zasługuje, czyli ktoś, kto ma większe zasługi, większą wiedzę, jest 
bardziej pracowity itd. Natomiast ideałem mnicha jest minimum wła-
snych potrzeb oraz umiejętność dawania sobie rady we wszystkich 
warunkach. Ponadto większa doskonałość jest w służbie dla innych 
niż w koncentrowaniu się na własnych potrzebach. Tak w sposób na-
turalny jest w przypadku rodziców, którzy bardziej są nastawieni na 
dawanie niż na branie. Większe potrzeby są związane z jakimś bra-
kiem: słabością lub niedoskonałością, z potrzebą większej troski o 
człowieka. Stąd jeżeli ktoś potrzebuje więcej lub czegoś lepszego, 
nie ma powodu do chluby, a raczej powinien wiedzieć o swojej nie-
doskonałości. Dawanie komuś czegoś więcej nie jest wtedy żadnym 
wyróżnieniem tej osoby, ale wręcz przeciwnie – jest uwzględnieniem 
jej słabości. 

6 Przede wszystkim niech nigdzie i z żadnego powodu nie dochodzi do głosu to 
zło, którym jest szemranie, w jakiejkolwiek formie, czy to w słowie, czy to 
w jakimś znaku. 7 Gdyby ktoś został na tym schwytany, powinien ponieść 
szczególnie surową karę. 

Dla właściwego wzrostu duchowego potrzebny jest pokój serca. 
Myślenie porównawcze najczęściej wprowadza niepokój, pojawiają-
ce się w sercu żale, pretensje, poczucie skrzywdzenia, niesprawie-
dliwości… Jeżeli człowiek podda się takim uczuciom, bardzo łatwo 
staje się łupem manipulacji Złego. W jego sercu rozpoczyna się nisz-
czący proces, który wcześniej czy później doprowadza do przenie-
sienia ich na innych i sianie niepokoju we wspólnocie, zarażanie in-
nych takim samym duchem pretensji i żalów. Z tego powodu św. 
Benedykt tak bardzo ostro występuje przeciw szemraniu, przejawom 
wszelkiego rodzaju pretensji i żalu. Jest ono jak trucizna, która za-
truwa nie tylko szemrzącego, ale i otoczenie, niszcząc od wewnątrz 
serce. Wobec przejawów szemrania trzeba zdecydowania aż po uży-
cie kary i to surowej. Nie można u siebie i u innych tolerować takiej 
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destrukcyjnej siły. Wejście w szemranie oznacza jednocześnie 
otwarcie własnego serca na wpływy szatana, co oznacza całkowite 
zaprzeczenie pracy duchowej.  

PORZĄDEK ORGANIZACYJNY KLASZTORU  

65. O PRZEORZE KLASZTORU 
Opat nie może spełniać całej władzy. Dlatego też powinien dobie-

rać sobie współpracowników. W odniesieniu do powoływania po-
szczególnych urzędników sytuacja jednak jest inna niż przy wyborze 
opata, którego wybiera wspólnota. W tym przypadku opat sam wy-
biera sobie współpracowników. Inne urzędy nie powinny wprowa-
dzać niepotrzebnych napięć we wspólnocie. Dzisiaj można obser-
wować takie napięcia we wspólnotach, w których kapituła wybiera 
prowincjała lub matkę prowincjalną oraz ich/jej najbliższych współ-
pracowników (zastępcę/zastępczynię, szafarza/szafarkę oraz radę 
prowincjalną). Święty Benedykt znał takie sytuacje i dlatego w za-
kładanych klasztorach wyklucza takie rozwiązanie odnośnie do wy-
boru urzędników klasztornych: 

1 Nazbyt często się zdarza, że przy ustanawianiu przeora dochodzi w klasztorze 
do poważnego zgorszenia. 2 Niektórzy bowiem, nadęci złym duchem pychy, 
wyobrażają sobie, że są drugimi opatami, a roszcząc sobie prawo do nieograni-
czonej władzy wywołują zgorszenie i doprowadzają do rozłamu we wspólno-
cie, 3 zwłaszcza tam, gdzie przeora ustanawia ten sam biskup lub ci sami opaci, 
którzy wyznaczają również opata. 

Taki system powoływania urzędników jest błędem systemowym, 
który sam prowadzi do napięć i niepokojów. Napięcia powstają z 
powodu ludzkich słabości, a konkretnie działających w ich sercu 
namiętności, które ogólnie wyraża pycha. Zasady funkcjonowania 
wspólnoty trzeba ustalić roztropnie, pamiętając o tych ludzkich 
przywarach. 

4 Nietrudno zauważyć, jak dalece jest to bezsensowne. Od początku bowiem 
urzędowania daje się nowemu przeorowi powód do popadnięcia w pychę, 
5 gdyż łatwo może przyjść mu na myśl, że jest wyjęty spod władzy opata: 
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6 przeorem ustanowili go przecież ci sami, którzy ustanowili i opata. 7 Stąd ro-
dzą się zawiści, kłótnie, oszczerstwa, zazdrości, niezgody, nieporządki, 8 bo gdy 
opat i przeor stają jeden przeciw drugiemu, to i własnym ich duszom musi 
przez tę niezgodę grozić niebezpieczeństwo 9 i podwładni ich, [obu] stronom 
schlebiając, idą na zatracenie. 10 A za całe zło tej niebezpiecznej sytuacji pono-
szą odpowiedzialność ci, którzy stali się przyczyną takiego nieporządku. 

Taki sposób ustanawiania władzy prowadzi do rozbicia 
we wspólnocie. Namiętności łatwo biorą górę i prowadzą do 
niezgody. Święty Benedykt przy omawianiu przeora klasztoru zde-
cydowanie zaleca inny układ. 

11 Dlatego też uważamy za wskazane, dla zachowania pokoju i miłości, aby 
opat według własnego uznania miał prawo obsadzać stanowiska klasztor-
ne. 12 A jeśli to możliwe, niech dziekani, jak to ustaliliśmy, załatwiają wszystkie 
sprawy klasztoru, oczywiście zgodnie z poleceniami opata. 13 A tak gdy władza 
zostanie powierzona kilku osobom, jedna nie będzie miała podstaw do pychy. 

Ten system przypomina organizację Kościoła w starożytności. 
Wspólnota wybierała biskupa, który dobierał sobie współpracowni-
ków (kolegium prezbiterów). Jednak władza miała być tak sprawo-
wana, żeby biskup mógł wziąć odpowiedzialność za całość. Wydaje 
się, że jest to możliwe jedynie wówczas, gdy samodzielnie może so-
bie dobrać współpracowników i ma prawo ich także według swojej 
woli zmieniać. Taka sytuacja powinna zapewnić jedność wspólnoty. 
Natomiast sam podział władzy jest czymś jak najbardziej pozytyw-
nym.  

14 Jeśli wszakże warunki miejscowe tego wymagają lub wspólnota wystąpi 
z rozsądną i pokorną prośbą, a opat uzna za słuszne, wówczas sam opat zasię-
gnąwszy rady braci bojących się Boga, 15 wybierze kogo zechce i sam też 
ustanowi go przeorem. 
16 Przeor ma z szacunkiem czynić to, co mu opat zleci, nie robiąc nic wbrew 
woli i zarządzeniom opata, 17 bo im wyżej został postawiony nad innymi, tym 
troskliwiej powinien przestrzegać przepisów Reguły. 18 Gdyby się okazało, że 
przeor ten ma zbyt wiele wad, że omamiony swoim wyniesieniem stał się zaro-
zumiały, gdyby stwierdzono, że lekceważy sobie świętą Regułę, należy mu 
udzielić ustnego napomnienia aż do czterech razy. 19 Jeśli nie zmieni swego po-
stępowania, powinien ponieść przewidzianą w Regule karę. 20 Jeśli i wówczas 
się nie poprawi, trzeba go pozbawić stanowiska, i wybrać na jego miejsce inne-
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go, który byłby tego stanowiska godny. 21 A gdyby i później we wspólnocie nie 
żył spokojnie i posłusznie, należy go nawet wypędzić z klasztoru. 22 Niechaj 
jednak opat pamięta o swej odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkie po-
dejmowane decyzje, aby ogień zazdrości lub zawiści nie trawił mu duszy. 

Ten tekst ukazuje zasadniczą myśl dotyczącą władzy we wspól-
nocie benedyktyńskiej. Wybrany przez całą wspólnotę opat dobiera 
sobie współpracowników i ma nad nimi całkowitą władzę. Dzięki 
temu we wspólnocie może panować pokój. Do mądrości opata nale-
ży to, by dobrani współpracownicy mieli uzupełniające się zdolności, 
a nie byli jedynie jego tubą, czy stanowili jedną koterię. Niewątpli-
wie taki system władzy domaga się dużej dojrzałości. Reguła zakła-
da, że opat jest człowiekiem dojrzałym. Dzisiaj modyfikuje się ten 
system na różne sposoby. Przede wszystkim ogranicza się samą ka-
dencję opata: czy do jakiegoś okresu, np. 8 lat w naszej kongregacji, 
czy do granicy wieku, np. 70 roku życia, po czym można wybierać 
go ponownie, ale jedynie na kolejne 3 lata. Można także, wybierając 
opata bezterminowo, ustalić zasadę, że każdorazowa wizytacja, która 
zwyczajowo odbywa się co 4 lata, stawia pytanie, czy opat powinien 
dalej rządzić, czy nie należy go zmienić i wizytator posiada odpo-
wiednio silne narzędzia do tego, aby opata skłonić do rezygnacji. 
Ponadto nakłada się opatowi ograniczenia odnośnie do jego władzy, 
np. w zakresie finansów lub długotrwałych umów, które musi za-
twierdzić seniorat lub kapituła.  

Te wszystkie ograniczenia władzy opata biorą się z przykrych do-
świadczeń z historii, niedojrzałości ludzi. Niemniej warto sobie 
uświadomić, że tak wielka władza, jaką św. Benedykt daje w ręce 
opata, ma służyć wewnętrznej przemianie mnichów. System demo-
kratyczny daje możliwości rozmaitych manewrów, manipulacji, roz-
grywek pomiędzy różnymi osobami u władzy. Natomiast władza 
oparta na jednej osobie prowadzi w krótkim czasie do jednoznaczne-
go i nieodwołalnego rozstrzygnięcia, które przerywa nasze skłonno-
ści do kombinowania. Siła pragnienia przeforsowania swojego jest w 
nas ogromna. Prosta i przejrzysta struktura władzy ma służyć do 
walki z tą tendencją w nas. Dzisiaj najczęściej coraz bardziej unika-
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my jednoznacznych decyzji z obawy, że stracimy coś, czego pra-
gniemy. Jednak w życiu duchowym bez takiej jednoznaczności trud-
no dojść do prawdziwego rozwoju. 

Jeżeli to samo gremium wybiera zarówno przełożonego głównego 
i jego zastępcę oraz jeszcze inne osoby, to wówczas przez całą ka-
dencję może trwać walka pomiędzy tymi osobami, bo żadna nie mo-
że być usunięta do czasu nowych wyborów. Niestety często dochodzi 
wówczas do głosu wyrachowanie: wybiera się kogoś na przełożone-
go, ale aby przypadkiem nie był on za silny, to daje mu się do pomo-
cy kogoś z opozycji. Wówczas można będzie między nimi rozgry-
wać swoje osobiste interesy. 

Jeżeli wspólnota jest dostatecznie duża, potrzeba jeszcze innych 
współpracowników we władzy w Regule nazywanych dziekanami. 
Jest to zgodne z radą, jaką kiedyś dał Mojżeszowi jego teść Jetro. 
Widział on, jak Mojżesz całymi dniami trudził się przy rozstrzyganiu 
ludzkich sporów. Jetro polecił mu wówczas podzielić społeczność na 
grupy i wyznaczyć przełożonych nad nimi. Oni powinni rozstrzygać 
zasadniczo wszystkie sprawy, a do Mojżesza powinny trafiać jedynie 
najważniejsze (zob. Wj 18,14–23). Właśnie taki model powinien ob-
owiązywać we wspólnocie klasztornej. 

21. O DZIEKANACH KLASZTORNYCH 
1 Jeśli wspólnota jest liczniejsza, należy spośród braci, mających dobrą opinię 
i święte obyczaje, wybrać i ustanowić dziekanów, 2 którzy by we wszystkich 
sprawach troszczyli się o swoje dekanie w duchu przykazań Bożych i poleceń 
własnego opata. 3 Dziekani powinni być tak wybierani, aby opat mógł na nich 
bezpiecznie złożyć część swoich obciążeń. 4 W ich zaś wyborze nie należy też 
kierować się porządkiem starszeństwa, lecz tylko wartością ich życia 
i mądrością ich nauki. 
5 Jeśliby jakiś z owych dziekanów, przejęty pychą, okazał się godnym nagany, 
trzeba go napomnieć raz i dwa, a nawet trzy razy; jeśli jednak się nie poprawi, 
zostanie pozbawiony swego stanowiska, 6 które wówczas obejmie ktoś inny, 
godniejszy. 7 Tę samą zasadę ustanawiamy również dla przeora. 
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Zasada rozsądnego dzielenia władzy jest bardzo ważna. Opat nie 
może być jedynowładcą. Powinien sobie umieć dobrać współpra-
cowników. Kryterium wyboru powinna być dojrzałość i odpowie-
dzialność kandydatów: „W ich zaś wyborze nie należy też kierować 
się porządkiem starszeństwa, lecz tylko wartością ich życia 
i mądrością ich nauki” (4). Jeżeli się nie sprawdzają, trzeba ich 
zmienić. Zasadniczym celem władzy jest budowanie prawdziwej 
harmonii we wspólnocie, aby bracia wspierali się we wspólnym dą-
żeniu do Boga. Rozeznanie tego kierunku należy do opata i dlatego 
dziekani powinni działać zgodzie z ogólnymi wskazaniami opata. 
Uzurpowanie sobie większej władzy niż dziekan otrzymuje, prowa-
dzi do rozbić i walk wewnętrznych.  

Tę zasadniczą myśl trzeba mieć na uwadze, gdy czytamy 
rozdziały o władzy. Dzisiaj zazwyczaj po ciągle powtarzają-
cych się skandalach związanych z nadużywaniem władzy 
jesteśmy sceptyczni i raczej każdą władzę podejrzewamy o 
interesowność. Dlatego chętnie widzielibyśmy organy kon-
trolne w odniesieniu do niej. I rzeczywiście Kościół dba dzi-
siaj o taką kontrolę. Niezależnie od tego ważny pozostaje 
zasadniczy kierunek i cel władzy we wspólnocie kościelnej. 

31. JAKI POWINIEN BYĆ SZAFARZ KLASZTORNY 
1 Na szafarza klasztornego należy w wspólnocie wybrać brata mądrego, dojrza-
łego w cnocie, trzeźwego, nie jedzącego zbyt dużo, nie pyszałka, nie gwałtow-
nika, nie opryskliwego, nie ślamazarę, nie rozrzutnika, 2 ale takiego, który pełen 
bojaźni Bożej mógłby być jakby ojcem dla całej wspólnoty. 

Szczególnym współpracownikiem opata jest szafarz, który zajmu-
je się sprawami ekonomicznymi opactwa. Tak jak opat zasadniczo 
troszczy się o sprawa duchowe, tak szafarz powinien troszczyć się o 
sprawy materialne. Tekst 31. rozdziału Reguły należy do absolutnie 
klasycznych tekstów odnośnie do zagadnienia ojcostwa. Obok tek-
stów o opacie właśnie ten tekst wspaniale pokazuje, kim powinien 
być ojciec.  
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Podobnie jak u opata zasadniczą troską szafarza są sprawy du-
chowe. Priorytet spraw duchowych nad materialnymi należy do wła-
ściwego profilu ojca. W przypadku szafarza ten priorytet wyraża się 
jednocześnie całkowitą zależnością szafarza – zajmującego się spra-
wami materialnymi klasztoru – od opata – ojca duchowego.  

3 On niechaj troszczy się o wszystko, 4 nic nie czyni bez polecenia opata, 
5 przestrzega ściśle tego, co mu rozkazano. 6 Braciom niechaj nie sprawia przy-
krości. 7 Jeśli zdarzy się, że ktoś zwróci się do niego z nierozsądnym żądaniem, 
niechaj nie sprawia proszącemu przykrości traktując go pogardliwie, lecz roz-
sądnie i z pokorą odmówi spełnienia niestosownej prośby. 

U św. Benedykta wszystko jest uporządkowane w ten sposób, aby 
pomagało w budowaniu ducha. Wpierw i przede wszystkim nie 
można go niszczyć. Dlatego bardzo istotny jest sposób rozmawiania 
ze współbraćmi. Szczególnie ważne jest to dla tych, którzy posiadają 
władzę, gdyż ich niemądre postępowanie może zrobić dużo złego. 
Święty Benedykt bardzo mocno kładzie to na serce opatowi (zob. 
RegBen 64,17–19). W omawianym rozdziale podobne zalecenie daje 
szafarzowi. Nawet w rozmowach o bardzo konkretnych sprawach 
związanych z porządkiem i sprawami materialnymi trzeba dbać o 
właściwą atmosferę i utrzymać odpowiedniego ducha. Jest to szcze-
gólnie trudne w sytuacji, gdy trzeba odmówić spełnienia „niestosow-
nej prośby”: „niechaj … rozsądnie i z pokorą odmówi spełnienia nie-
stosownej prośby” (RegBen 31,7).  

8 Niechaj strzeże swej duszy pomnąc zawsze na te słowa Apostoła, że kto do-
brze wypełnił posługę, zdobywa sobie zaszczytny stopień  (1 Tm). 9 Niech z całą 
troskliwością opiekuje się chorymi, dziećmi, gośćmi i ubogimi, mocno przeko-
nany, że za nich wszystkich będzie odpowiadał w dniu sądu. 

Priorytet duchowy Reguły ujawnia się także w opiece nad słaby-
mi, nad dziećmi czy chorymi i starszymi. Istotna jest przy tym roz-
tropność: ani rozrzutność, ani skąpstwo. Szafarz powinien być sługą, 
który daje to, co trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Nikomu nie robi łaski. 
Powinien w ten sposób dbać o to, by w domu Bożym nie dochodziło 
do szemrania i szerzenia się niezadowolenia. Mnisi powinni wie-
dzieć, dlaczego czegoś nie otrzymują, gdy się im wydaje, że się im to 
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należy. Wszystko powinno być tak zorganizowane, żeby nie stwa-
rzać niepotrzebnie problemów tam, gdzie ich nie ma. W istocie cho-
dzi o właściwą kulturę współżycia we wspólnocie, która pozwala 
rozwiązać trudności na właściwym dla nich poziomie bez przenosze-
nia ich w inne obszary, co niestety bardzo często się zdarza w rozma-
itych społecznościach. 

10 Wszelkie przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, po-
winien szafarz traktować tak, jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza. 11 Nic 
nie wolno mu zaniedbywać. 12 Niech jego gorliwość nie przemieni się jednak 
w skąpstwo, lecz niech nie będzie rozrzutny i nie trwoni mienia klasztornego. 
Niech we wszystkim zachowa miarę i postępuje według poleceń opata. 

Duchowość benedyktyńska jest na wskroś praktyczna, dba o wła-
ściwą kulturę współistnienia dla budowania pokoju i warunków 
wspólnego kroczenia drogą Bożą. Jednocześnie praktyczne, codzien-
ne prace są traktowane z całą powagą. To właśnie przez nie wyraża 
się prawdziwa pobożność, która jednocześnie daje nam udział w 
ogólnym uwielbieniu Boga. Stąd niezmierna troskliwość o wszystko 
w perspektywie odniesienia do Boga. Wzorem i szkołą właściwego 
zachowania jest tutaj liturgia: „Wszelkie przedmioty i w ogóle 
wszystko, co stanowi własność klasztoru, powinien szafarz traktować 
tak, jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza” (10). Postawa służ-
by Bogu, podobnie jak podczas liturgii, staje się kluczem do spotka-
nia z Nim w życiu. Nie szukamy Go jedynie na modlitwie, podczas 
liturgii czy pobożnych ćwiczeń, ale w każdym wymiarze naszego 
życia „celebrujemy” Jego obecność. I tylko wtedy nasze szukanie 
Boga jest autentyczne.  

Postawa służby wyraża się także trzeźwością i realizmem. Dlatego 
właściwymi cechami szafarza powinny być: realizm życiowy i kon-
kretne podejście do pojawiających się zadań zgodnie z możliwo-
ściami, a nie według fantazji.  

13 Najważniejsze zaś, by miał dużo pokory, a kiedy proszącemu nie ma co dać, 
niech go obdarzy w odpowiedzi życzliwym słowem, 14 jest bowiem napisane: 
Lepsze jest dobre słowo nad dar najlepszy (Syr 18,17). 
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Niezmiernie ważną cechą szafarza jest postawa służebna, która 
wymaga przede wszystkim pokory. Ma on służyć, a nie wynosić się 
nad innymi, tak jak gdyby był właścicielem i panem. Na to bardzo 
często wskazuje Pan Jezus w Ewangelii. Sługa ma wypełniać zlece-
nie swojego pana, a nie rządzić na własną rękę. Nagrodę otrzyma za 
swoją pokorną służbę. Prawdziwa pokora jest drugą stroną miłości, 
jest właściwie miłosierdziem wprowadzanym w życie w konkretnych 
sytuacjach.  

15 Niech zajmuje się wszystkim, co mu zlecił opat, lecz tego, do czego go nie 
dopuścił, niechaj tknąć się nie ośmiela. 16 Przydzielone braciom porcje posiłków 
niech daje bez jakiejś wyniosłości i bez ociągania, by nie stać się im przyczyną 
upadku, pomny, jaką karą grozi Bóg temu, kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych (Mt 18,6). 

Postawa pokory i służby pozwala prowadzić z braćmi autentyczny 
dialog. Potrafią oni wówczas zrozumieć trudności i nawet gdy cze-
goś nie może dać, bracia umieją to zrozumieć. Przy wyniosłości, w 
naturalny sposób pojawia się pokusa szemrania, przed czym św. Be-
nedykt wielokrotnie i z największym autorytetem ostrzega. 

17 Jeśli wspólnota jest liczniejsza, powinno mu się przydzielić innych braci do 
pomocy, a wówczas on sam ze spokojem będzie mógł wypełniać zlecone sobie 
zadanie. 18 W określonych godzinach należy dawać to, co dać trzeba, jak rów-
nież prosić o to, o co prosić trzeba, 19 aby w domu Bożym nikt się nie niepokoił 
ani nie doznawał przykrości. 

Ten opis bardzo dobrze oddaje zasadnicze cechy duchowości be-
nedyktyńskiej. Jest to duchowość chodzenia po ziemi. Dlatego nie 
ogranicza się ona do troski o samą liturgię i modlitwę osobistą ani do 
troski o wykonanie jakiegoś zadania duszpasterskiego, ale troszczy 
się o właściwy ład i pokój w życiu wspólnym. Obejmuje ona nie tyl-
ko ćwiczenia pobożne, ale także konkretne codzienne potrzeby: „W 
określonych godzinach należy dawać to, co dać trzeba, jak również 
prosić o to, o co prosić trzeba”. Oczywiście nie zaburza to hierarchii 
ważności. Niemniej nie można w pokoju spełniać tego, co najważ-
niejsze, tj. Opus Dei, czyli liturgii godzin, jeżeli nie zabezpieczy się 
ładu i pokoju w sprawach podstawowych odnoszących się do co-
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dziennego życia. Stąd nie można zaniedbywać właściwego ustawie-
nia tych spraw. 

63. O KOLEJNOŚCI MIEJSC WE WSPÓLNOCIE 
1 Bracia mają zachować w klasztorze to miejsce, jakie wynika z czasu ich wstą-
pienia, na jakie zasłużyli swoim życiem i jakie przydzielił im opat. 2 Opat jed-
nak nie powinien niepokoić powierzonej sobie trzody wydając niesprawiedliwe 
zarządzenia, jakby miał nieograniczoną władzę. 3 Niechaj raczej zawsze pamię-
ta, że ze wszystkich swoich decyzji i czynów będzie musiał zdać sprawę Bogu. 

Wspólnota benedyktyńska, jak widać już z pierwszego zdania te-
go rozdziału, posiada swój porządek. Odnosi się on nie tylko do 
stopni władzy, ale każdy członek wspólnoty ma w niej swoje miej-
sce. Aby nie robić żadnych wyróżnień ze względu na pochodzenie 
społeczne, ustalono porządek najprostszy: według czasu wstąpienia 
do wspólnoty. Jednak ta zasada nie jest ani jedyna, ani absolutna. 
Nakładają się na nią dwa inne kryteria: wartość życia i wola opata. 
Właściwie oba sprowadzają się do jednego: woli opata, bo on osta-
tecznie ocenia wartość życia mnicha. Od strony czysto formalnej 
opat właściwie nie musi się z nikim liczyć. Może arbitralnie podej-
mować decyzje. Jednak św. Benedykt nie chce takich rządów. Jego 
ideałem są rządy łagodno-patriarchalne. Opat powinien być ojcem 
dla braci i chociaż właściwie może wszystko, powinien władzę 
sprawować jako służbę w duchu miłości. We wspólnocie benedyk-
tyńskiej władza nie powinna być ani absolutna, ani demokratyczna, 
ani egalitarna. Święty Benedykt wierzy w uczciwość i autentyczność 
ducha służby u wybranego przez wspólnotę opata, dlatego nie ogra-
nicza jego władzy żadnymi przepisami i warunkami. Jedynym ogra-
niczeniem jest możliwa interwencja z zewnątrz np. biskupa, która 
może zachodzić jedynie w przypadkach skrajnych. Jedynym argu-
mentem św. Benedykta jest apel do sumienia i rozsądku opata. Dzi-
siaj po wiekach różnych doświadczeń zarówno prawo kościelne, jak 
własne konstytucje i deklaracje poszczególnych kongregacji bene-
dyktyńskich ograniczają tę władzę także formalnie.  
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Istotny jednak pozostaje dla nas duch i zasady sprawowania wła-
dzy we wspólnocie, która nie sprowadza się jedynie do formalnego 
wypełniania istniejących przepisów, ale daje konkretnej osobie moż-
liwość oceny wartości człowieka w wymiarze duchowym. Żadne 
kryteria formalne nie są w stanie prawdziwie ocenić duchowej war-
tości człowieka. Podobnie na sądzie ostatecznym to nie przepisy 
prawa będą rozstrzygały, ale miłosierdzie wyrażające się konkretny-
mi czynami w odniesieniu do każdego z „najmniejszych braci”. 

4 Tak więc niech bracia przystępują do znaku pokoju, do Komunii św., zaczyna-
ją psalmy i zajmują miejsca w chórze zgodnie z kolejnością ustaloną przez opa-
ta lub przysługującą im na zasadzie dnia wstąpienia. 5 A w żadnym wypadku 
wiek nie może kolejności tej z góry przesądzać ani o niej decydować. 6 Przecież 
Samuel i Daniel, choć młodzi, sądzili starszych od siebie. 7 A zatem oprócz 
mnichów, których by opat, jak już mówiliśmy, po głębszym namyśle przesunął 
na miejsce wyższe lub z określonych powodów na niższe, wszyscy pozostali 
niechaj zajmują to, jakie im wyznaczył sam czas wstąpienia. 
8 I tak na przykład kto przyszedł do klasztoru o drugiej godzinie dnia, musi 
wiedzieć, że bez względu na to, jakie by były jego wiek i godność, będzie zaw-
sze młodszy od tego, kto przyszedł o godzinie pierwszej. 9 Co zaś dotyczy 
chłopców, to trzeba, aby wszyscy i wszędzie utrzymywali ich w karności. 

Sama zasada porządkowania według czasu wstąpienia, a nie we-
dług wieku, przynależności do społecznej grupy ani innych natural-
nych kryteriów, jest rodzajem wyłomu w funkcjonującym w społe-
czeństwie podziale. Już sam ten „wyłom” według św. Benedykta 
wskazuje na inny niż naturalny porządek starszeństwa w życiu du-
chowym. Dla jego przyjęcia potrzeba pokory szczególnie wtedy, gdy 
starszym okazuje się ktoś o wiele młodszy wiekiem. Oczywiście ten 
porządek może zmienić opat, jednak zwykła zasada pierwszeństwa w 
klasztorze wprowadza czasem paradoksalny porządek.  

Jednocześnie ta prosta zasada porządku powinna uwalniać mni-
chów od myślenia w kategoriach porównawczych: kto jest lepszy, a 
kto gorszy, gdyż porządek wynika z formalnej zasady. Dlatego też 
opat nie powinien zbyt często i w sytuacjach wątpliwych wykorzy-
stywać swojej władzy w celu przydzielenia komuś innego miejsca. 
Wydaje się, że te zmiany odnoszą się przede wszystkim do wymie-
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nionych dzieci, które nie powinny mieć pretensji, że przed nimi opat 
ustawia dorosłych.  

10 Niech zatem młodsi starszych szanują, a starsi niechaj kochają młodszych. 
11 Zwracając się do drugiego, nikomu nie wolno posłużyć się samym tylko 
imieniem, 12 lecz starsi powinni mówić do młodszych “bracia”, młodsi zaś do 
starszych nonni, co oznacza “czcigodni ojcowie”. 
13 Opata natomiast, ponieważ wiara widzi w nim zastępcę Chrystusa, należy na-
zywać panem i opatem [dominus i abbas], nie jakoby on tego dla siebie żądał, 
lecz jako wyraz czci i miłości dla Chrystusa. 14 Opat też sam musi o tym pamię-
tać i tak postępować, by okazać się godnym tej czci.  

Niemniej sam porządek nie jest czymś najważniejszym w życiu 
wspólnym. Spełnia on funkcję służebną względem życia. Porządek 
ułatwia zachowanie szacunku dla drugiej osoby. „Niech… szanują… 
niechaj kochają” wyraża ów szacunek. Nie jesteśmy dla siebie wza-
jemnie byle kim, byle jacy, bez znaczenia. Każdy posiada swoją 
godność, posiada imię, które nie jest jedynie nazwą, słowem pozwa-
lającym wywołać kogoś z tłumu. Przy czym godność owa nie służy 
zaspokojeniu potrzeby poczucia bycia kimś ważnym, lepszym od 
kogoś innego. Posiada ona u św. Benedykta charakter rodzinnej bli-
skości. Tytuł: „bracie” i „nonne – czcigodny ojcze” harmonizuje z 
wcześniej wyrażoną potrzebą szacunku i miłości. Te zwroty powinny 
w praktyce wyrażać wzajemną miłość, o którą Pan Jezus tak bardzo 
prosił szczególnie podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku: 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 
13,34n).  

Dla opata rezerwuje św. Benedykt tytuł: dominus i abbas, czyli 
pan i opat, co jednocześnie wskazuje na jego rolę jako zastępcy 
Chrystusa. W drugim człowieku w sposób szczególny spotykamy 
misterium przychodzącego Chrystusa. W sposób szczególny w klasz-
torze odnosi się to do opata podobnie jak w diecezji do biskupa. Jed-
nak na nim to misterium się nie kończy. Wszyscy współbracia na co 
dzień są dla nas okazją do spotykania Chrystusa w życiu, stąd w od-
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noszeniu się do nich ważne jest używanie tytułu „bracie” lub „ojcze”, 
który nam o tym misterium przypomina.  

15 Gdziekolwiek by się bracia spotkali, niechaj młodszy prosi starszego 
o błogosławieństwo. 16 Jeśli starszy przechodzi, młodszy powinien wstać 
i ustąpić mu miejsca siedzącego. Nie godzi się też młodszemu usiąść ponownie, 
zanim go starszy nie zaprosi. 17 W ten sposób wypełniamy zalecenie Pisma 
Świętego: W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie (Rz 12,10). 

Udzielanie błogosławieństwa i przyjmowanie go nie jest obecnie 
zwykłą praktyką. Jeszcze stosunkowo niedawno rodzice błogosławili 
dzieci przed snem, kiedy wychodziły one do szkoły, czy gdy wyjeż-
dżały. Podobnie błogosławili chleb, który zaczynali kroić. Obecnie te 
praktyki zostały zapomniane. Przez to jednak życie stało się bardziej 
świeckie i pozbawione świadomości Bożej obecności. Jednak błogo-
sławieństwo jako „dobre słowo” wyrażone modlitwą do Boga, by 
ochraniał i strzegł na drodze i w działaniu, realizuje to, o czym św. 
Benedykt napisał w Prologu: „Przede wszystkim, gdy coś dobrego 
zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do 
końca doprowadził” (RegBen Prol 4). Nasze działanie i jego owoce 
zostają w ten sposób oddane w ręce Boga przez modlitwę kogoś in-
nego. Błogosławieństwo jednocześnie buduje więź między obiema 
osobami w oparciu o ich więź z Bogiem. W istocie jedynie przez 
Boga możemy naprawdę poznać drugiego i wejść z nim w więź mi-
łości na wzór miłości Chrystusa do nas. Jej podstawowym wymiarem 
jest okazywanie zwykłej czci drugiemu człowiekowi. 

18 Mali chłopcy i młodsi niech w oratorium i przy stole zajmują swoje miejsca 
w porządku. 19 Na zewnątrz zaś, gdziekolwiek by się znaleźli, należy ich pilno-
wać i utrzymywać w karności, aż dojdą do wieku dojrzałości umysłowej. 

Ta sytuacja odnosi się dzisiaj jedynie do klasztorów, gdzie pro-
wadzi się szkoły z internatami, gdyż do klasztoru przyjmuje się 
obecnie jedynie dorosłych. Natomiast niewątpliwie ma ona zastoso-
wanie w życiu rodzinnym. Konieczność pilnowania dzieci wynika z 
braku u nich dojrzałości umysłowej i odpowiedzialności. Niestety 
dzisiaj dosyć często zbyt wcześnie rezygnuje się z utrzymywania 
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dzieci i młodzieży w karności, co jest ze szkodą dla nich samych i 
otoczenia.  

60. O KAPŁANACH, KTÓRZY CHCIELIBY MIESZKAĆ W 
KLASZTORZE 

Pozostaje jeszcze sprawa innej władzy duchowej w klasztorze. 
Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że klasztorem rządzi opat, który 
jest kapłanem. Natomiast nie było to oczywiste za czasów św. Bene-
dykta. On sam prawdopodobnie nie był kapłanem. Może, podobnie 
jak później św. Franciszek, był on diakonem? Niemniej prawdopo-
dobnie opatami byli niejednokrotnie mnisi bez święceń kapłańskich. 
Mimo tego według Reguły to oni byli mistrzami życia duchowego, a 
nie kapłani. Dzisiaj jest to niemożliwe w zakonie kleryckim. Władzę 
duchową według Prawa kanonicznego ma jedynie kapłan. Dlatego 
opatem może być jedynie kapłan i podobnie mistrzem nowicjatu po-
winien być kapłan. Na pustyni było jednak inaczej, autorytet mieli 
Ojcowie, którzy mieli doświadczenie duchowe i osobistą świętość 
wypracowaną przez wewnętrzną walkę. Święty Benedykt kontynuo-
wał tę tradycję. Za jego czasów większość mnichów nie należała do 
stanu duchowieństwa, czyli byli zwykłymi braćmi. Kapłanów było 
niewielu i pewnie najczęściej byli nimi ci, którzy jako kapłani do 
klasztoru wstąpili. Jednak opat mógł któregoś z braci dać wyświęcić. 
Dopiero w średniowieczu klasztory mnichów się sklerykalizowały. 
Wówczas kapłanami zostawali najczęściej ci, którzy wstępowali lub 
zostawali oddani do klasztoru w wieku dziecięcym. Dzięki temu mo-
gli przejść pełną szkołę, zdobyć wykształcenie i zostać wyświęceni. 
Ludzie, którzy przychodzili do klasztoru jako dorośli, zazwyczaj nie 
mieli gdzie i kiedy się wykształcić, i dlatego pozostawali braćmi. Z 
czasem zwano ich „konwersami”, jak pamiętamy, czyli nawrócony-
mi, bo uważano, że nawrócili się dopiero w wieku dojrzałym, kiedy 
przychodzili do klasztoru. 

1 Kiedy ktoś ze stanu kapłańskiego prosi o przyjęcie do klasztoru, nie należy 
zbyt szybko się zgadzać. 2 Jeśliby jednak wciąż wytrwale prosił, niechaj wie, że 
musi zachowywać Regułę w całej surowości 3 i z niczego nie zostanie zwolnio-
ny, gdyż będzie tak, jak napisano: Przyjacielu, po coś przyszedł? (Mt 26,50). 
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Święty Benedykt nie zgadza się na jakiekolwiek ulgi ze względu 
na honor czy to wynikający z przynależności do wyższej grupy spo-
łecznej, czy to ze względu na kapłańską godność. W życiu klasztor-
nym istotna jest wierność zasadom życia monastycznego. Przyjacie-
lu, po coś przyszedł?, podobnie jak: „Czy prawdziwie szuka Boga?” 
są podstawowymi pytaniami, jakie należy stawiać przychodzącym, 
którzy pragną pozostać w klasztorze. Zasadnicze nastawienie na szu-
kanie Boga i na pracę nad sobą oparte o posłuszeństwo, aby nie cho-
dzić ścieżkami własnych chęci, są podstawowymi zasadami życia 
monastycznego. To samo odnosi się także np. do życia małżeńskie-
go, dla którego pragnienie wspólnego budowania rodziny powinno 
być podstawową troską małżonków. W innym przypadku małżeń-
stwo traci swój sens i będzie się borykało z rozmaitymi trudnościami.  

4 Należy mu jednak pozwolić zająć miejsce tuż przy opacie, udzielać błogosła-
wieństw i odprawiać Msze Święte, ale tylko wówczas, gdy opat mu to poleci. 
5 W innym przypadku niech nic takiego sam się nie ośmiela czynić, 
a pamiętając, że podlega karności zakonnej, niech raczej daje wszystkim przy-
kład pokory. 

Święty Benedykt widzi dla kapłanów miejsce wyższe, niż to nor-
malnie przynależałoby zwykłemu mnichowi, ale poddaje ich ducho-
wej władzy opata, jak każdego innego mnicha. Według zasady: komu 
wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą (Łk 12,48b), św. Benedykt zwraca 
im uwagę na szczególne świadectwo pokory.  

6 Kiedy zaś chodziłoby o obsadzenie urzędów lub o jakieś inne klasztorne 
sprawy, 7 powinien zająć miejsce, które wynika z czasu jego wstąpienia do 
klasztoru, a nie to, jakie mu przyznano dla kapłańskiej godności. 
8 Gdyby zaś ktoś z kleryków żywił to samo pragnienie wstąpienia do klasztoru, 
należy mu przydzielić miejsce pośrednie, 9 tylko pod tym warunkiem jednak, że 
zobowiąże się do zachowania Reguły i stałości. 

W tym rozdziale widać, jak bardzo św. Benedyktowi zale-
ży na właściwej praktyce życia monastycznego bez rozmy-
wania go.  
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61. JAK NALEŻY PRZYJMOWAĆ OBCYCH MNICHÓW 
1 Jeśli przybywa obcy mnich z dalekich okolic i chce jako gość mieszkać 
w klasztorze, 2 a spodobają mu się miejscowe zwyczaje i nie będzie wnosił do 
klasztoru niepokoju przez swoje nadmierne wymagania, 3 ale zadowoli się po 
prostu tym, co zastanie, można go przyjąć na tak długo, jak tego pragnie. 

„Obcy mnich z dalekich okolic” – to trochę dziwna kategoria 
zwłaszcza, że w pierwszym rozdziale Reguły św. Benedykt tak kry-
tycznie ocenia mnichów wędrujących! Kiedy ponadto skonfrontuje-
my te zdania z wierszami 13. i 14.:  

13 Niech jednak opat zwraca uwagę, by nigdy nie przyjmować na dłużej mnicha 
z jakiegoś innego, a znanego mu klasztoru bez zgody lub listu polecającego 
tamtejszego opata. 14 Jest bowiem napisane: Nie czyń drugiemu, co tobie niemi-
łe,  

widzimy, że chodzi w tym przypadku albo o mnichów z odległego 
klasztoru, z którym nie ma żadnego kontaktu, albo o takich, którzy 
nie należą do żadnej wspólnoty. Mogli to być np. pustelnicy, którzy 
„uczyli się bycia mnichem” u innych pustelników albo po prostu tak 
jak św. Benedykt sami poszli na pustelnię i po jakimś czasie szukali 
wspólnoty, bo doszli do wniosku, że życie wspólne jest konieczne na 
drodze do Boga? Niezależnie od tego, skąd przyszli owi mnisi, wi-
dać, że raczej nie należeli do klasztoru, który by był znany opatowi, 
bo taki przypadek omawia św. Benedykt w wierszach 13. i 14. Ten 
rozdział świadczy o tym, że za czasów św. Benedykta nie było zbyt 
wiele formalnych warunków potrzebnych do tego, by zostać mni-
chem. Stawał się nim ten, który tego pragnął i przyjmował taki spo-
sób życia. Przykładem jest sam św. Benedykt, który chciał zostać 
mnichem jako młody mężczyzna. Jakiś inny mnich oblekł go w szaty 
i pozostawił w pustelni, a po okresie samotności od razu został wy-
brany na opata. Kto chciał zostać mnichem i żył jak mnich, zostawał 
mnichem i za mnicha był uważany. Jednocześnie każdy klasztor rzą-
dził się swoją własną regułą. Reguła św. Benedykta była jedną z 
używanych wówczas reguł. Jeżeli sposób życia odpowiadał gościo-
wi, to mógł pozostać tak długo, jak chciał.  
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Zatem przyjście obcego mnicha do klasztoru przypomina nieco 
przyjmowanie nowych kandydatów z tą różnicą, że jako mnich po-
siada on już jakieś doświadczenie duchowe. Kryterium przyjęcia go 
na pewien czas jest zachowanie pokoju w życiu wspólnoty. Umiejęt-
ność akceptacji rzeczywistości takiej jaka jest, stanowi podstawę du-
chowego wzrostu. Chyba żadna wspólnota nie jest doskonała i zaw-
sze można znaleźć w niej wady. Jednak podobnie jak w odniesieniu 
do życia indywidualnego punktem wyjścia jest akceptacja siebie 
mimo spostrzeganych wad i niedoskonałości, inaczej nie może ona 
wzrastać ani postąpić naprzód. Agresja nawet wobec siebie do nicze-
go dobrego nie prowadzi. Ona zawsze niszczy. Podobnie w życiu 
wspólnym agresja zawsze niszczy. U podstaw życia zawsze musi 
stać miłość siebie i swojej wspólnoty (klasztoru czy rodziny). Jeżeli 
tego brak, życie może stać się koszmarem.  

4 Gdy rozumnie i z pokorną miłością coś zgani lub coś zaproponuje, niechaj 
opat rozważy starannie jego słowa, bo może Pan przysłał go właśnie w tym ce-
lu. 

Główną troską opata, jak również całej wspólnoty, jest życie 
zgodnie z wolą Bożą, dlatego bardzo ważne są głosy, które wskazują 
wolę Ducha Świętego. Bardzo ważna jest umiejętność odróżnienia 
autentycznych uwag od wymądrzania się. Zazwyczaj krytyka może 
pojawić się dopiero na tle zasadniczej akceptacji. Inaczej bywa raczej 
rodzajem wrogości. W tym względzie podobnie jest w życiu jednost-
ki: krytyczne uwagi przyjaciela są do zaakceptowania, natomiast kry-
tyka wroga zazwyczaj budzi niepokój i postawę obronną. Jedynie 
nieliczni potrafią przyjąć uwagi wroga pozytywnie i wyciągnąć z 
nich dla siebie budujące wnioski. Taka umiejętność świadczy o wy-
sokim poziomie życia duchowego. 

Opat powinien być zawsze czujny i rozpoznawać to, co pochodzi 
od Boga, „bo może Pan przysłał go właśnie w tym celu”. 

5 Jeśli zaś zechce później zobowiązać się do stałości, nie godzi się odrzucać ta-
kiej prośby, tym bardziej, że w czasie gdy mieszkał jako gość, można już było 
poznać jego życie. 
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Święty Benedykt doskonale umie rozpoznać duchową dojrzałość 
człowieka po jego zachowaniu. Umiejętność zadowolenia się tym, co 
zastaje oraz gotowość na zobowiązanie do stałości świadczy o tym, 
że ten mnich jest wolny od acedii, która każe szukać ciągle czegoś 
nowego. Stałość jest pierwszym ślubem mnicha i jednocześnie zna-
kiem rozpoznawczym dojrzałości. Podobnie jest w życiu małżeń-
skim, które opiera się na stałości i wierności. 

6 Gdyby będąc jeszcze gościem okazał się wymagający i występny, nie tylko 
nie trzeba dopuszczać go do wspólnoty klasztornej, 7 lecz nawet uczciwie po-
wiedzieć, by sobie poszedł, zanim inni zarażą się jego chorobą. 8 Gdyby zaś 
swoim zachowaniem nie zasługiwał na wyrzucenie, nie należy czekać, aż po-
prosi o przyjęcie do wspólnoty, 9 lecz już wcześniej poradzić mu, aby został 
i innych pouczał swoim przykładem, 10 bo przecież w każdym miejscu jedyne-
mu służymy Bogu, walczymy pod rozkazami jedynego Króla. 

Każdy pozytywny członek wspólnoty jest cenny i dlatego trzeba 
uznawać jego obecność za dar Boży. Stąd „nie godzi się odrzucać ta-
kiej prośby”. Z kolei ktoś wnoszący zamieszanie do wspólnoty jest 
kimś niszczącym. Ze względu na dobro wspólnoty nie można go w 
niej pozostawiać. Nie działają tutaj często narzucające się względy 
„miłosierdzia”. Można i trzeba je okazywać ludziom, ale to nie zna-
czy, że należy ich włączać do wspólnoty. Aby wspólnota mogła 
prawdziwie pomagać innym, sama musi w sobie być zdrowa, podob-
nie jak nawet najlepsza pielęgniarka, jeżeli sama zachoruje, nic in-
nym nie pomoże. Dbałość o własne zdrowie przez nią staje się naka-
zem nie tylko jako wyraz miłości siebie, ale także ze względu na mi-
łość bliźniego. Podobnie i wspólnoty muszą dbać o własne zdrowie i 
dbać o przyjmowanie właściwych kandydatów, przynajmniej takich, 
którzy nie będą zarażać chorobą duchową innych.  

11 Jeśli opat stwierdzi, że jest on tego godny, może mu przyznać miejsce nieco 
wyższe. 12 Nie tylko zresztą mnichowi, lecz również komuś z wyżej wspomnia-
nych kapłanów czy kleryków ma opat prawo przydzielić miejsce wyższe, niż 
wynikałoby to z czasu jego wstąpienia, skoro uzna, że ich sposób życia na takie 
wyróżnienie zasługuje. 

Jedynym kryterium wyróżnienia kogoś jest jego duchowa war-
tość. Wówczas takie wyróżnienie jest rodzajem pokazania innym 



 177 

właściwej postawy. Jest to rodzaj pokazania wzoru do naśladowania. 
Jak mówi stare powiedzenie: „Słowa uczą, przykłady pociągają”. W 
życiu monastycznym zasadniczy akcent pada na przemianę życia. 
Nie wystarczy do tego wiedza, ale potrzeba świadectwa, które pocią-
ga i mobilizuje do osobistego wysiłku duchowego. 

13 Niech jednak opat zwraca uwagę, by nigdy nie przyjmować na dłużej mnicha 
z jakiegoś innego, a znanego mu klasztoru bez zgody lub listu polecającego 
tamtejszego opata. 14 Jest bowiem napisane: Nie czyń drugiemu, co tobie niemi-
łe. 

Mnisi należący do innej wspólnoty stanowią odrębną kategorię. W 
tym przypadku potrzeba zgody opata tamtejszego klasztoru. Taka 
zgoda potwierdza jednocześnie, że nie mamy do czynienia z kimś 
zbuntowanym, uciekinierem lub kimś tego rodzaju, ale z człowie-
kiem poszukującym, który nie uchyla się od posłuszeństwa. 

62. O KAPŁANACH KLASZTORNYCH 
Sprawa jest prostsza wówczas, gdy na kapłana zostaje wyświęco-

ny mnich ze wspólnoty. Jego podległość opatowi jest wówczas bar-
dziej oczywista, gdyż wynika z wcześniejszej zależności i władzy 
opata nad nim, gdy był zwykłym bratem.  

1 Jeśli opat chce mieć w klasztorze wyświęconego kapłana lub diakona, niechaj 
wybierze ze swych mnichów takiego, który byłby godny sprawować kapłańską 
posługę. 
2 Wyświęcony zaś niech się wystrzega wyniosłości i pychy. 3 Niech się nie 
ośmiela robić czegokolwiek ponad to, co mu zleci opat. Powinien wiedzieć, iż 
[od tej chwili] musi się tym bardziej podporządkowywać karności zakonnej. 
4 Niech z racji swojej godności kapłańskiej nie zapomina o posłuszeństwie na-
leżnym Regule i nakazanej przez nią karności, lecz coraz gorliwiej dąży do Bo-
ga. 

Po raz kolejny św. Benedykt podkreśla wagę zwyczajów mona-
stycznych zapisanych w Regule. Żadne tytuły i godności nie zwalnia-
ją od ich przestrzegania. Mnisi odkryli, że prawdziwy postęp ducho-
wy daje nie jakaś godność ani uznanie innych, ale wierność przyję-
tym zasadom życia i wytrwanie w tym do końca. Przy czym św. Be-
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nedykt nie ustanowił nadzwyczajnego rygoru ani nie wymagał żad-
nej szczególnie wielkiej ascezy. Jego wymagania były umiarkowane. 
Nic nie jest w stanie zastąpić wierności przyjętym zasadom życia 
monastycznego, stąd tak mocne akcentowanie tej wartości aż do 
usunięcia tego, który nie chce się takiej dyscyplinie podporządko-
wać.  

5 Poza służbą przy ołtarzu niech zajmuje zawsze to miejsce, które wynika 
z czasu jego wstąpienia do klasztoru, 6 chyba że wybór wspólnoty i wola opata 
zadecydują, iż swoim życiem zasłużył na miejsce wyższe. 7 Musi jednak wów-
czas przestrzegać przepisów ustanowionych dla dziekanów i przeorów. 8 Gdyby 
bowiem ośmielił się postępować inaczej, traktowany będzie nie jako kapłan, 
lecz jako buntownik. 9 A gdyby nie poprawił się mimo wielokrotnych upo-
mnień, trzeba odwołać się do samego biskupa, jako do świadka. 10 A jeśliby się 
i wówczas nie poprawił, a wina jego była oczywista, należy go usunąć 
z klasztoru, 11 ale tylko w takim przypadku, gdy zacięty w uporze nie zechce się 
podporządkować ani okazać posłuszeństwa Regule. 

69. NIECHAJ NIKT W KLASZTORZE NIE POZWALA SOBIE BRONIĆ 
DRUGIEGO 

1 Trzeba się bardzo wystrzegać, aby w klasztorze z żadnego powodu jeden 
mnich nie ośmielał się bronić drugiego ani też występować w roli jego opieku-
na, 2 nawet wówczas gdyby łączyło ich jakieś bliskie pokrewieństwo. 3 Niechaj 
nikt nie waży się robić tego w jakikolwiek sposób, bo takie postępowanie łatwo 
może stać się przyczyną poważnego zgorszenia. 4 Gdyby więc ktoś przekroczył 
ten zakaz, powinien być surowo ukarany. 

Do Boga można się zbliżyć jedynie w prawdzie. Dlatego wszelkie 
próby naciągania rzeczywistości do własnych pragnień przeszkadza-
ją, a czasem nawet przekreślają możliwość spotkania się z Bogiem. 
Natomiast każdy z nas ma w sobie tendencję do forsowania wła-
snych pragnień i ocen. Kiedy się ponadto upieramy przy swoim, za-
mykamy się na obiektywną prawdę. W takich przypadkach św. Be-
nedykt każe surowo napominać brata, a jeżeli to nie pomaga, to na-
wet każe takiego usunąć z klasztoru (zob. RegBen 71,9). Takie za-
grożenie w postaci grupy nacisku i partykularnych miłości dotyczy 
także wymiaru wspólnotowego. Należące do nich osoby wzajemnie 
się wspierają, pomagają osiągnąć zamierzone cele. Interes własny 
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przyćmiewa im wówczas możliwość widzenia prawdziwych warto-
ści. Nie zawsze ów interes własny musi być świadomie wybrany. 
Może on wynikać z naturalnych potrzeb lub więzi, takich jak więzi 
rodzinne. W tym przypadku obrona swojego krewnego lub przyjacie-
la pojawia się w sercu spontanicznie. Uczucie wiążące dwie osoby 
zaburza wówczas prawdziwe widzenie dobra, podobnie jak nasze 
własne subiektywne przeżywanie siebie także zaburza nam ocenę na-
szych czynów. Zalecenie, aby nie bronić innych, pozwala skonfron-
tować się tym ludziom z rzeczywistością, co wobec naszego subiek-
tywizmu jest niezmiernie ważne.  

Zazwyczaj obawiamy się niesprawiedliwości i sytuacji, gdy ktoś 
niemający siły lub zakompleksiony będzie wykorzystywany lub po-
niżany we wspólnocie. Bardzo modne jest dzisiaj pojęcie mobbingu, 
czyli wykorzystywania i niszczenia kogoś we wspólnocie za pomocą 
rozmaitych nacisków i manipulacji w relacjach z nim. Może tego do-
konywać zarówno przełożony, jak również ktoś z kolegów lub cała 
grupa we wspólnocie. Efektem tego jest jeszcze większe zranienie 
człowieka, a tym samym niszczenie go. Niestety takie sytuacje się 
zdarzają i nieraz je obserwujemy. W tym przypadku obrona wydaje 
się czymś nie tylko pozytywnym, ale wręcz moralnie koniecznym. 
Święty Benedykt nie uwzględnia takiej sytuacji. Wydaje się, że za-
kłada nie tylko dobrą wolę, ale także prawdziwą duchową mądrość 
opata, który nie powinien nikogo poniżać lub wykorzystywać, a w 
przypadku niesprawiedliwości innych także obronić krzywdzonego. 
Dzisiaj jednak mówi się o mobbingu także w łonie Kościoła! Nie 
można zatem tego zjawiska ignorować.  

Mobbing jest działaniem wyraźnie niesprawiedliwym wobec ko-
goś. Wydaje się więc, że słuszna obrona kogoś jest możliwa przez 
konfrontację z obiektywną wartością. Można by nawet powiedzieć, 
że brak obrony ofiary mobbingu jest rodzajem akceptacji działań lu-
dzi, którzy ten mobbing stosują. W tym przypadku bylibyśmy w 
sprzeczności z nakazem napomnienia braterskiego, jaki daje nam za-
równo Stary, jak i Nowy Testament. Istotne w tym momencie jest 
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odniesienie do obiektywnych wartości i praw. Dzięki temu może na-
stąpić konfrontacja z prawdą, która jest lecząca dla wszystkich.  

70. NIECHAJ NIKT NIE POZWALA SOBIE BIĆ DRUGIEGO 
SAMOWOLNIE 

1 Nie można dopuścić, by w klasztorze ktokolwiek ośmielał się rządzić na wła-
sną rękę. 2 Dlatego też postanawiamy, że nikomu nie wolno karać ekskomuniką 
lub chłostą któregokolwiek ze współbraci, chyba że upoważni go do tego opat. 
3 Tego, kto w ten sposób zawini, należy upominać wobec wszystkich, żeby tak-
że pozostali przejmowali się lękiem (1 Tm 5,20). 

Dzisiaj tego typu działanie przyjmuje charakter mobbingu, o któ-
rym mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Polega on na psychicznym 
gnębieniu innych czy to przez jednostkę, czy przez grupę osób. Za 
czasów św. Benedykta nie było takiego pojęcia, choć samo zjawisko 
występowało i było niewątpliwie znane. Dlatego św. Benedykt zale-
ca opatowi, aby był czujny i nie dopuszczał do niego. Kary, jakimi 
można karać innych, jak również ich zastosowanie są w Regule jasno 
określone. Spontaniczne, z własnej inicjatywy karanie innych jest 
złem, którego nie można tolerować, a gdy się pojawia, powinno ono 
być napiętnowane publicznie, co powinno wpływać wychowawczo 
na innych.  

4 Dzieci do lat piętnastu powinni wszyscy starannie utrzymywać w karności 
i pilnować, 5 lecz i to czynić należy z wszelkim umiarem i roztropnością. 6 Kto 
zatem pozwoliłby sobie ukarać kogoś starszego bez polecenia opata albo dałby 
się ponieść złości wobec dzieci, ten poniesie karę przewidzianą w Regule. 
7 Napisane jest bowiem: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

Dzisiaj nie ma w klasztorach dzieci. Można do wspólnoty przyj-
mować jedynie dorosłych ludzi. Czasem niektóre klasztory prowadzą 
szkoły i internaty. Wówczas zalecenia odnoszące się do dzieci są w 
nich częściowo aktualne. Natomiast zakaz karania, dzisiaj raczej 
mobbingu, pozostaje ważny i nawet wydaje się coraz bardziej nabie-
rać znaczenia wobec wzrastającej świadomości występowania mob-
bingu właściwie we wszystkich wspólnotach. 
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36. O BRACIACH CHORYCH 
1 O chorych należy troszczyć się przede wszystkim i ponad wszystko i służyć 
im rzeczywiście tak, jak Chrystusowi, 2 bo On sam powiedział: Byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie (Mt 25,36) 3 oraz: Co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). 4 Ale i sami chorzy niech 
pamiętają, że bracia służą im dla chwały Bożej i niech przez nadmierne wyma-
gania nie sprawiają przykrości tym, którzy się nimi opiekują. 5 Takich wymaga-
jących chorych należy jednak znosić cierpliwie, ponieważ przez nich zyskuje 
się obfitszą nagrodę. 6 Niech więc będzie główną troską opata, aby nie dozna-
wali żadnego zaniedbania. 

W trosce o chorych ujawnia się wyraźnie zasadnicza myśl św. 
Benedykta, która się koncentruje wokół takiego uporządkowania ży-
cia, aby we wszystkich jego wymiarach spotykać Boga. Jak wiemy, 
jego prawdziwym hasłem jest cytat z Listu św. Piotra: aby we 
wszystkim Bóg był uwielbiony (1 P 4,11 – RegBen 57,9). Dokonuje 
się to, zgodnie z wypowiedzią samego Pana Jezusa, przy opiece nad 
chorymi. Święty Benedykt wykorzystuje zalecenie Pana Jezusa i 
wpisuje w praktykę życia monastycznego odpowiednią postawę, aby 
je wypełnić. Jest to przykład praktycznego wpisania zasad Ewangelii 
w życie codzienne. To jest zasadniczy cel Reguły.  

Doświadczenie obecności Chrystusa przy pielęgnacji chorych od-
nosi się nie tylko do opiekunów, ale także do samych chorych, którzy 
powinni pamiętać, że w opiece braterskiej otrzymują łaskę od same-
go Chrystusa. Najważniejsze przy tym jest to, co przy każdej czyn-
ności: otwarcie na Obecnego. 

7 Chorzy bracia powinni mieć wyznaczoną sobie oddzielną celę oraz bogoboj-
nego, pilnego i troskliwego pielęgniarza. 8 Chorym należy udostępnić korzysta-
nie z łaźni, ilekroć jest to dla nich wskazane; zdrowym zaś, a zwłaszcza mło-
dym, trzeba na to rzadziej pozwalać. 9 Także na spożywanie potraw mięsnych 
wypada pozwalać dla wzmocnienia chorym bardzo osłabionym, lecz gdy im się 
polepszy, niech wszyscy zgodnie ze zwyczajem powstrzymują się od jedzenia 
mięsa. 10 Niech zaś będzie główną troską opata, aby szafarz i pielęgniarze nie 
zaniedbywali chorych, na niego bowiem spada odpowiedzialność za wszystkie 
winy uczniów. 
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Zasada opieki nad chorymi nie pozostaje jedynie moralnym zo-
bowiązaniem, ale w praktycznym zamyśle św. Benedykta przybiera 
konkretny kształt organizacyjny. Może dla nas nie jest to nic dziw-
nego, bo od wieków mamy zorganizowane leczenie, przeznaczone 
do tego miejsca i osoby, jednak nie było to takie oczywiste w staro-
żytności. Bardzo konkretne i praktyczne myślenie o innych i odpo-
wiednie zorganizowanie warunków potrzebnych do tego, by pomóc, 
jest charakterystyczne dla myśli św. Benedykta. Potem takie podej-
ście zakorzeniło się w naszej zachodniej kulturze. Z tego, co wiemy, 
to np. w Ziemi Świętej Kościół prawosławny nie ma odpowiednich 
placówek potrzebnych do leczenia i opieki nad ludźmi starszymi. 
Kiedy sami zaczynają chorować, starają się przyjść do takich placó-
wek należących do Kościoła katolickiego. Nasza zachodnia kultura 
duchowa posiada charakterystyczny rys praktycznego rozwiązywania 
problemów. Jest to niewątpliwie bardzo cenne, o ile nie przekształca 
się w bezduszną strukturę. 

Uwagi odnoszące się do kąpieli i pożywienia mają wyraźny rys 
tamtych czasów i trzeba je odpowiednio dostosować do obecnych 
wymogów kultury. Podobnie jest w odniesieniu do np. spania we 
wspólnych dormitoriach, co w tamtych czasach było rzeczą normalną 
i naturalną, dzisiaj byłoby raczej uciążliwe i dlatego własna cela jest 
dużą wartością. 

37. O STARCACH I DZIECIACH 
1 Chociaż ludzie mają wrodzoną sobie naturalną skłonność okazywania miło-
sierdzia zarówno starcom jak i dzieciom, powinien ich jednak osłaniać także 
autorytet Reguły. 2 Należy zawsze brać pod uwagę ich słabość. Surowych prze-
pisów Reguły w sprawie pożywienia nie można w żadnym przypadku do nich 
stosować. 3 Trzeba ich traktować z życzliwością i pozwolić na jedzenie przed 
wyznaczonym czasem. 

Święty Benedykt jeszcze raz ukazuje, jak trzeba umieć spoglądać 
na innych indywidualnie i z miłością. Brak życzliwości, sztywne 
trzymanie się przepisów są zupełnie obce jego myśli. Reguła ma nam 
wskazywać właściwe postępowanie, ma być przewodnikiem, a nie 
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niewzruszoną normą. Każda bezduszność jest niszcząca i zamiast 
budować, niszczy wzajemną miłość. W rozdziale o opacie czytamy, 
że powinien on „zawsze miłosierdziu dawać pierwszeństwo nad są-
dem” (zob. RegBen 64,10). W relacji do słabszych, zarówno cho-
rych, jak i dzieci oraz starców ta zasada otrzymuje bardzo konkretny 
zapis w samej Regule. To wszystko jednak ma sens na tle „surowych 
przepisów Reguły”, czyli rzeczywistych wymagań, które kosztują 
człowieka. Kiedy ich brak, miłosierdzie oznacza całkowity brak ja-
kichkolwiek wymagań, co prowadzi do duchowej szkody. Zdrowy 
mnich powinien mocno się trzymać właściwej dyscypliny ascetycz-
nej. 

ŁAD W ŻYCIU I PRACY 

47. O ZWOŁYWANIU NA SŁUŻBĘ BOŻĄ 
1 Do opata należy troska o zwoływanie mnichów na poszczególne godziny 
Służby Bożej tak w dzień, jak i w nocy. Może się tym sam zająć, albo powie-
rzyć to zadanie jakiemuś sumiennemu bratu, który dopilnuje, żeby wszystko 
odbywało się we właściwej porze. 

Goście, którzy przyjeżdżają do klasztoru benedyktyńskiego, zau-
ważają, że „wszystko jest tutaj robione na dzwonek”. Niektórych to 
wręcz przeraża. Niewątpliwie dzwonek odgrywa w życiu klasztor-
nym ważną rolę, wzywa on mnichów zawsze na wspólne ćwiczenia. 
Najczęściej jest to liturgia. Przed każdą godziną liturgiczną wyzna-
czony brat dzwoni, przypominając wszystkim o zbliżającej się porze. 
Podobnie przed posiłkiem, zebraniami kapituły, konferencjami dla 
wspólnoty itp. Dzwonek jest łatwo uchwytnym znakiem istniejącego 
tutaj porządku. Porządek zewnętrzny pomaga utrzymać wewnętrzny 
ład serca.  

Ponieważ „nic nie może być ważniejsze od Służby Bożej” 
(RegBen 43,3), dlatego też ona nadaje porządek całemu dniowi. Li-
turgia jest punktem odniesienia dla innych czynności. Dlatego św. 
Benedykt opatowi zaleca dbanie o obowiązek zwoływania mnichów 
na liturgię, co wskazuje na jej znaczenie i wagę. Zazwyczaj mamy 
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skłonność do wejścia w rutynę i przez to utratę prawdziwej wartości 
tego, co codziennie przeżywamy i co jest stale obecne w naszym ży-
ciu. Spontanicznie wyższą wartość uzyskują w naszym przeżywaniu 
sprawy wyjątkowe, okazjonalne, a przez to bardziej ciekawe i atrak-
cyjne. Często wyraża się to łatwością zwolnienia się ze stałego obo-
wiązku, aby mieć czas na to, co nas więcej interesuje. Taka tendencja 
istniejąca w nas wymaga większej czujności w odniesieniu do na-
szych podstawowych obowiązków i nieustannego przypominania so-
bie o ich prawdziwej wartości. Ostatecznie nasze w nie zaangażowa-
nie świadczy o trwałych wyborach i dlatego też rozstrzyga o wartości 
naszego życia. Sytuacje nadzwyczajne są chwilowe. Nasze reakcje 
podczas nich pozwalają nam dostrzec prawdę o tym, co się dzieje w 
naszym sercu i z tej racji są dla nas ważne. Niemniej praca nad ser-
cem dokonuje się przez wytrwały wysiłek podejmowany każdego 
dnia. 

2 Psalmy i antyfony niech zaczynają po opacie kolejno ci mnisi, którym to zle-
cono. 3 Śpiewać zaś albo czytać ten tylko może się ośmielić, kto jest w stanie 
wypełnić to zadanie ku zbudowaniu słuchaczy. 4 A niechaj czyni to z pokorą, 
powagą, bojaźnią i [jedynie] na rozkaz opata. 

Właściwy ład musi panować także podczas samej liturgii. Przy 
czym troska o jej piękno i właściwą godność jest postawiona przed 
np. porządkiem konwentualnym czy poczuciem równych praw dla 
wszystkich. Psalmy i antyfony powinni zaczynać tylko ci, którym to 
zlecił opat „ku zbudowaniu słuchaczy”. Jak widać, nie obowiązuje 
tutaj zasada, że każdy ma prawo do intonowania recytacji lub śpie-
wu, ale jedynie ci, którzy są w stanie to zrobić dobrze i to nie według 
swojego wyczucia, ale „z pokorą, powagą, bojaźnią i [jedynie] na 
rozkaz opata”. Do tego ostatniego należy takie wyczucie właściwego 
ustawienia całości, aby było to godne i budujące dla wspólnoty. By-
wa bowiem tak, że rozbieżne zdania na temat sposobu wykonywania 
czegoś, między innymi liturgii, potrafią zniweczyć jej wartość bu-
dowania wspólnoty. Decyzja spoczywająca w jednym ręku pozwala 
utrzymać właściwy ład całości. 
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43. O TYCH, CO SPÓŹNIAJĄ SIĘ NA SŁUŻBĘ BOŻĄ LUB NA 
POSIŁEK 

1 W porze Bożego Oficjum skoro tylko odezwie się sygnał, trzeba pozostawić 
wszystko, co mamy w rękach, i biec jak najśpieszniej, 2 z powagą jednak, aby 
nie rozpraszać innych. 3 Nic nie może być ważniejsze od Służby Bożej. 

W życiu duchowym bardzo ważna, a jednocześnie od strony prak-
tycznej bardzo trudna, jest zasada, żeby nie przedkładać spraw nawet 
bardzo pilnych nad najważniejsze. Najczęściej presja spraw pilnych 
powoduje, że wymyka się nam dbałość o sprawy ważne i najważniej-
sze. Stąd chyba także św. Benedykt mówi o swojego rodzaju pośpie-
chu, gdy słyszymy sygnał zwołujący na Boże Oficjum. Podobnie 
mówi omawiając posłuszeństwo ucznia:  

7 Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy i wyrzekają się własnej wo-
li. 8 Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nie ukończoną pracę, 
którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć 
czynem na otrzymane polecenie (RegBen 5,7n). 

Pośpiech wyraża w tym miejscu świadomość wagi posłuszeństwa 
oraz pierwszeństwa liturgii nad innym rodzajem aktywności. Mnich 
zawsze powinien być gotowy na przyjęcie polecenia przełożonego 
oraz na znak wzywający na Służbę Bożą. Nie ma dla niego niczego 
ważniejszego. 

4 Jeśliby ktoś przyszedł na nocne Wigilie dopiero po Chwała Ojcu psalmu 94, 
który dlatego właśnie poleciliśmy śpiewać powoli i przeciągając go jak najdłu-
żej, niech nie zajmuje swego miejsca w chórze, 5 lecz stanie na miejscu ostat-
nim albo tym, jakie opat dla takich opieszałych wyznaczy, aby widział go i sam 
opat i wszyscy mnisi. 6 A po zakończeniu Służby Bożej odprawi pokutę przez 
publiczne zadośćuczynienie. 7 Postanowiliśmy zaś, aby spóźniający się stawali 
na końcu lub na osobnym miejscu w nadziei, że gdy będą przez wszystkich wi-
dziani, przynajmniej ze wstydu się poprawią. 8 Gdyby bowiem pozostali na ze-
wnątrz oratorium, niejeden by się zapewne na nowo położył i zasnął, albo 
usiadł sobie na zewnątrz i czas ten przegadał, dając w ten sposób okazję Złemu. 
9 Powinni raczej wejść, aby nie stracić wszystkiego, a na przyszłość się popra-
wić. 

Ta bardzo konkretna rada ukazuje doskonałą znajomość ludzkiej 
psychiki i jednocześnie mądrość pedagogii św. Benedykta. Wyłącze-
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nie spóźnialskich, mimo przedłużonego oczekiwania, powodowałoby 
ich zdystansowanie się do samej liturgii, a tym samym utratę ogrom-
nej wartości jaką ona sama jest i jaką wnosi w nasze życie. Wspólno-
ta mnichów powinna na różny sposób wzajemnie się inspirować i 
pobudzać do właściwej gorliwości. Jest to potrzebne każdemu z nas, 
gdyż każdy z nas ma w sercu tendencję do pójścia na łatwiznę. Jed-
nym z najważniejszych zadań i w ogóle podstawą sensu istnienia 
wspólnoty klasztornej jest wzajemne mobilizowanie się do ducho-
wego wysiłku. 

10 W czasie godzin dziennych kto by nie przyszedł na Służbę Bożą po wersecie 
i po Chwała Ojcu psalmu, który jako pierwszy odmawiany jest po wersecie, ten 
zgodnie z wyżej podanym przepisem, niech stanie na końcu 11 i nie ośmiela się 
przyłączyć do chóru śpiewających braci, póki nie zadośćuczyni [za spóźnienie], 
chyba że opat wybaczając udzieli mu na to zezwolenia. 12 Ale i w tym przypad-
ku winny musi za swój błąd zadośćuczynić. 

Istotną rolę w poprawianiu siebie odgrywa zadośćuczynienie. Z 
jednej strony stanowi ono wyraz przeproszenia Boga i współbraci za 
jakieś uchybienie, z drugiej jest potrzebne każdemu z nas dla zakoń-
czenia naszego niewłaściwego działania, czy to przez zaniedbanie, 
czy przez przeoczenie, czy przez inne, niekoniecznie zależne od nas 
okoliczności. W każdym razie wypowiedziane gestem: „Przepra-
szam” oraz osobiste uniżenie się, powinno zamknąć sprawę. Zazwy-
czaj w sytuacji, gdy coś zawalamy, chcemy się tłumaczyć, a nawet 
bronić i zrzucać winę na okoliczności lub innych ludzi. W ten sposób 
jednak sama sprawa dalej trwa i nurtuje nas w sercu. Natomiast po-
korne uznanie swojej winy jest początkiem leczenia.  

13 Kto zaś na posiłek nie przyszedłby przed wersetem tak, aby wszyscy mogli 
odmówić wspólnie werset i modlitwę i razem do stołu usiąść, 14 kto by więc nie 
przyszedł przez lekceważenie lub z własnej winy, do dwóch razy otrzyma tylko 
naganę. 15 Gdyby się nie poprawił, należy zabronić mu udziału we wspólnym 
posiłku. 16 Będzie jadł sam, pozbawiony towarzystwa wszystkich braci, nie do-
stanie też swojej porcji wina, aż się poprawi i za swój błąd zadośćuczyni. 
17 Podobnej karze podlega ten, kto nie byłby obecny przy wersecie, odmawia-
nym po posiłku. 
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Interesujące jest porównanie postępowania w odniesieniu do ko-
goś, kto się spóźnia na Służbę Bożą, i tego, kto się spóźnia na posi-
łek. Przy tym ostatnim postępowanie jest bardziej zdecydowane i 
wyraźnie wskazane przepisami. Przy liturgii zalecona natomiast jest 
pedagogiczna troska o ratowanie i doprowadzenie kogoś do zrozu-
mienia. W odniesieniu natomiast do posiłku św. Benedykt mówi na-
wet o wykluczeniu ze wspólnoty posiłku.  

18 Niechaj nikt się nie waży jeść coś lub pić przed wyznaczoną porą posiłku al-
bo po niej. 19 Jeśli natomiast przełożony ofiaruje coś jakiemuś bratu, a ten od-
mówi przyjęcia, to w chwili, gdy zapragnie tego, czego odmówił, czy czego-
kolwiek innego, nic w ogóle nie dostanie, póki w sposób stosowny nie naprawi 
swego błędu. 

Dyscyplina w odniesieniu do posiłku, jak widać, ma wyraźnie 
charakter ascetyczny. Z relacji o Ojcach Pustyni wiemy, że dla mni-
chów bardzo trudnym doświadczeniem były ostatnie godziny przed 
posiłkiem, który zazwyczaj spożywali po południu lub pod wieczór. 
Ewagriusz z Pontu mówi o „demonie południa”, czyli o acedii, która 
w godzinach południowych dopadała mnichów. Walka z tym demo-
nem posiada ogromną wartość, bo wraz z nim pojawiają się wszyst-
kie inne demony, a po nim nie idzie już żaden inny (zob. Practicus 
12). Zwycięstwo w walce z nim jest zwycięstwem prawdziwym.  

Może nas dziwić wtrącenie o otrzymanym od opata darze i uwaga, 
że jeżeli ktoś go nie przyjmuje, to nie powinien już ani tego, ani ni-
czego innego dostać, „póki w sposób stosowny nie naprawi swego 
błędu”. Jednak jest to druga strona tego samego ćwiczenia duchowe-
go, aby wszystko to, co otrzymujemy, przyjmować jako dar od Boga, 
by samemu sobie ani nie „załatwiać” tego, co potrzebujemy, ani nie 
wyznaczać według własnego mniemania tego, co „naprawdę” po-
trzebujemy. Pamiętamy, że właśnie przez to, że człowiek postanowił 
sam się zatroszczyć o swoje dobro, popełnił grzech w raju i pozwolił 
zaszczepić sobie fatalną w skutkach tendencję egocentryczną. 
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50. O BRACIACH, KTÓRZY PRACUJĄ DALEKO OD ORATORIUM 
ALBO SĄ W PODRÓŻY 

1 Bracia, którzy pracują bardzo daleko i nie mogą przyjść do oratorium we wła-
ściwej godzinie – 2 a ocena, czy tak jest naprawdę, należy do opata – 3 odprawią 
Oficjum Boże w miejscu pracy, zginając kolana przed Panem, pełni bojaźni. 
4 Podobnie wysłani w podróż: niech ustalone godziny modlitwy nie mijają im 
nie zauważone, lecz niechaj sami je odprawiają w miarę swych możliwości 
i nie zaniedbują obowiązków swojej służby. 

„Nic nie może być ważniejsze od Służby Bożej” (RegBen 43,3). 
Dlatego też nie może być ona zaniedbana w sytuacji, gdy mnich nie 
może odprawić jej razem ze współbraćmi w oratorium. Jeżeli jej czas 
wypada podczas pracy w dużym oddaleniu od klasztoru, bracia ra-
zem powinni odmówić Oficjum. Jeżeli natomiast mnich jest sam po-
za klasztorem, także powinien pamiętać o obowiązku odmówienia li-
turgii godzin najlepiej w tej samej porze, w jakiej jest ona sprawo-
wana w klasztorze, gdyż Oficjum powinno wyznaczać rytm naszego 
dnia także wtedy, gdy jesteśmy poza klasztorem. Nie ogranicza się 
ona wówczas jedynie do wypełnienia obowiązku, ale jest także wy-
razem jedności ze współbraćmi w klasztorze.  

To zalecenie jest bardzo cenne dla tych, którzy są stale poza 
wspólnotą klasztorną. W szczególności odnosi się ono także do obla-
tów, którzy stale są poza zasięgiem chóru tak jakby w ciągłej podró-
ży: „niech ustalone godziny modlitwy nie mijają im niezauważone, 
lecz niechaj sami je odprawiają w miarę swych możliwości i nie za-
niedbują obowiązków swojej służby”. W miarę swoich możliwości – 
to znaczy na tyle i tak, jak jest to w danych warunkach możliwe. 
Renciści i emeryci, którzy mogą mieć więcej wolnego czasu i dyspo-
nować nim w miarę swobodnie, mogą odmawiać całe Oficjum o od-
powiedniej porze. Natomiast jeżeli ktoś ma dużo obowiązków ro-
dzinnych, nie może tego zrobić. Najważniejsza jest pamięć i sam 
gest uwielbienia Boga w ciągu dnia, natomiast porządek Oficjum ma 
znaczenie drugorzędne.  

Wydaje się, że dzisiaj stosunkowo łatwo można mieć przy sobie 
małe wydanie psałterza, z którego można, oddalając się nieco na bok, 
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odmówić w ciągu dnia przynajmniej jakiś psalm, pamiętając, że w 
ten sposób uczestniczymy w uwielbieniu Boga, jakie nieustannie się 
odbywa w całym stworzeniu. Może to być na przystanku, czy w ko-
lejce do lekarza czy w jakimś urzędzie i będzie to także udział w 
Oficjum. Te momenty są bardzo ważne dla naszego zakorzenienia w 
Bogu. Tak naprawdę żyjemy przed Bogiem, a to co się dzieje wokół 
nas to jest scena, na której się rozgrywa nasze spotkanie z Nim. Kie-
dyś sceneria zniknie a pozostanie obecność Boga. Ważne jest, aby 
modlitwa nie przeszła nam niezauważona. Będąc na tym świecie, 
jednocześnie już uczestniczymy w nowym stworzeniu i przez to w 
odwiecznej Liturgii. Apokalipsa św. Jana jest księgą opisującą dzieje 
Kościoła na świecie. Pisana jest jednak z perspektywy Liturgii Nie-
bieskiej. Z jej wyżyn osiągamy wgląd w sens wydarzeń, jakie się 
dzieją na ziemi. Będąc na ziemi uczestnikami toczącej się walki, nie 
jesteśmy w stanie zobaczyć sensu całości. Ponieważ nasze właściwe 
miejsce jest w niebie, to przez wejście w Liturgię uzyskujemy wła-
ściwe spojrzenie, a jednocześnie wchodzimy do naszej ojczyzny. 
Powinniśmy się uczyć spojrzenia z tamtej strony na to, co jest tutaj. 
Wszystko na tej ziemi wcześniej czy później przeminie.  

51. O BRACIACH, KTÓRZY NIE UDAJĄ SIĘ ZBYT DALEKO 
1 Brat, wysłany dla załatwienia jakiejś sprawy, który ma wrócić jeszcze tego 
samego dnia do klasztoru, niech się nie waży nic jeść na zewnątrz, nawet gdyby 
ktoś usilnie na to nalegał, 2 chyba że opat udzielił pozwolenia. 3 Jeśliby postąpił 
inaczej, podlega ekskomunice. 

To zalecenie brzmi dzisiaj bardzo restrykcyjnie. Kiedy odwie-
dzamy innych, to przecież jest rzeczą jak najbardziej naturalną, aby z 
nimi wypić herbatę i coś zjeść. Jednak zakaz jedzenia poza klaszto-
rem nie bierze się jedynie z ascetycznej dyscypliny mnichów. W 
klasztorze spożywano zawsze wspólne posiłki, które odgrywały dużą 
rolę w życiu wspólnym, jak to widać w innych rozdziałach Reguły 
(np. rozdz. 43). Obok Oficjum były one miejscem, gdzie wspólnota 
się integrowała, była prawdziwą komunią. Stąd przy ekskomunice 
odłączenie od wspólnego posiłku było dotkliwą karą. Wspólny posi-
łek miał o wiele większe znaczenia niż dla nas dzisiaj. W naszej kul-
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turze wspólne jedzenie posiłku straciło swoje znaczenie. W ciągu ty-
godnia wszyscy członkowie rodziny jedzą oddzielnie. Nauczyliśmy 
się jeść tam, gdzie jest to tylko możliwe, dzieci w szkole, rodzice w 
stołówce lub w lokalu, dotyczy to wszystkich posiłków. W rodzinie 
wspólny posiłek staje się swoistą uroczystością i ma miejsce albo w 
niedzielę, albo przy okazji różnych uroczystości, gdyż zazwyczaj 
wszyscy jedzą jak najbliżej miejsca, gdzie pracują lub się uczą, a 
nawet gdy jedzą w domu, to o różnych porach, wtedy, gdy przyjdą ze 
swoich zajęć, a przed wyjściem do następnych. 

Posiłek, z jednej strony, był zawsze wyrazem wspólnoty i jedno-
ści, o czym dzisiaj coraz bardziej zapominamy. W klasztorze jest to 
nadal przestrzegane i wspólny posiłek posiada nadal silny charakter 
wspólnotowy. Stąd tak ostre zdanie na końcu tego rozdziału mówią-
ce nawet o ekskomunice za naruszenie zasady niejedzenia poza 
wspólnotą, jeżeli opat na to wcześniej nie zezwolił. Jeżeli nie ma 
wspólnego posiłku, to nie ma sensu ekskomunika. Straciliśmy po-
czucie więzi wynikające ze wspólnoty stołu. Wesele po ślubie jest 
właśnie wyrazem wspólnoty, kiedy spotykają się rodziny z obu stron 
państwa młodych. W ten sposób następuje integracja obu rodzin. W 
czasach pisania Reguły jedzenie poza klasztorem mogło być odbiera-
ne jako wyraz wiązania się z ludźmi świeckimi i dystansowania się 
do wspólnoty w klasztorze. 

Z drugiej strony istotny jest wymiar ascetyczny. Obecnie pijemy i 
jemy przy każdej okazji kilka razy w ciągu dnia. Szczególną okazją 
są odwiedziny u kogoś. Z Apoftegmatów wiemy, że mnisi na pustyni 
jedli raz dziennie i to po południu. Nie wynikało to z braku jedzenia, 
ale taką przyjmowali zasadę. Święty Benedykt zaleca jeden albo dwa 
posiłki w ciągu dnia w zależności od pory roku. Poza tymi posiłkami 
nie powinno się niczego innego jeść.  

Dzisiaj oba te istotne wymiary związane z jedzeniem: asceza i 
wspólnota zatarły się. Praktycznie nie zachowuje się dzisiaj postu, a 
ekskomunika, o jakiej mowa w rozdziale 51. Reguły, czyli wyklu-
czenie ze wspólnoty stołu, straciła swoje znaczenie pokutne. Ponie-
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waż świat i zwyczaje w nim panujące zmieniły się diametralnie w 
porównaniu z czasami św. Benedykta, powstaje pytanie: Jak prak-
tycznie powinno wyglądać życie mnicha? oraz: Co to znaczy być 
mnichem? Nie wydaje się, żeby kurczowe trzymanie się zalecenia 
tego rozdziału dawało dobre efekty wychowawcze. Warto sobie zdać 
sprawę z tego, że św. Benedykt jest realistą i w Regule można mówić 
o trzech warstwach. Fundamentalna w istocie przypomina zasady 
Ewangelii, nadając im konkretny kształt w życiu. Te zasady są nie-
podważalne. Druga warstwa to podstawowe zasady monastyczne 
przejęte z tradycji np. od Ojców Pustyni, św. Bazylego Wielkiego, 
Jana Kasjana, Reguły Mistrza… Do nich należy np. zasada milczenia 
i posłuszeństwa przełożonym. Nie znajdujemy ich w Ewangelii jako 
zalecenie dla wszystkich, ale odnoszą się one do tych, którzy wybrali 
taką drogę. Można ich nie stosować w życiu, ale wówczas oznacza 
to, że człowiek przestał być mnichem. Dlatego są to zasady obowią-
zujące ściśle mnichów. 

Natomiast trzecia warstwa dotyczy przepisów porządkowych, 
przy których św. Benedykt zazwyczaj dodaje zdanie typu: „Gdyby 
jednak opat uznał, że tego wymaga sprawiedliwość, on sam zdecydu-
je” (RegBen 2,19) lub np. w odniesieniu do układu psalmów: „jeśli-
by komuś ten układ psalmów nie odpowiadał, może rozdzielić je ina-
czej, w sposób, jaki uzna za lepszy” (RegBen 18,22). Wydaje się, że 
omawiany rozdział też podlega takiej weryfikacji czasowej i kultu-
rowej.  

49. O ZACHOWANIU WIELKIEGO POSTU 
1 Dobrze by było wprawdzie, by mnich w każdym czasie żył tak, jak należy żyć 
w Wielkim Poście, 2 lecz tylko nieliczni mają taki stopień cnoty. Dlatego też ra-
dzimy, żeby przynajmniej w dniach Wielkiego Postu bracia zachowali nienaru-
szoną nieskazitelność swego życia, 3 usiłując naprawić w tych świętych dniach 
wszelkie zaniedbania innych okresów. 4 Uczynimy to wówczas w sposób god-
ny, jeśli będziemy wystrzegać się wszelkich błędów, oddamy się zaś modlitwie 
zmieszanej ze łzami, czytaniu, skrusze serca i wyrzeczeniu. 

Święty Benedykt jest realistą, wie, że „tylko nieliczni” potrafią na 
co dzień w pełni zachowywać zasady życia monastycznego, gdyż 



 192 

ciągle znajdujemy wiele „uzasadnionych” wyjątków pozwalających 
na uchylenia się od konkretnych przepisów i w ten sposób mijać się z 
przyjętym i deklarowanym sposobem życia. Ten problem dzisiaj co-
raz bardziej narasta z powodu wzmagającego się tempa życia, coraz 
bardziej rozwiniętej zależności od innych osób i instytucji. „Ko-
nieczności życiowe” wyrywają nas ze zwykłego rytmu. Czasem 
krótki telefon potrafi przewrócić cały porządek dnia. Ponieważ dzieje 
się to coraz częściej, potrzeba czasu, w którym te wszystkie „ko-
nieczności”, „nagłe potrzeby” odsuwamy od siebie i koncentrujemy 
się na zwykłym porządku życia. W cyklu kościelnym najbardziej na-
turalnym okresem na to jest Wielki Post. Później dopiero ze względu 
na rozmycie się tego czasu wprowadzono rekolekcje, które można 
przeprowadzać w dowolnym czasie roku, wtedy, gdy takie oderwa-
nie od zewnętrznych „konieczności” jest możliwe. Za czasów św. 
Benedykta jeszcze nie istniały rekolekcje, ale czasem szczególnego 
skupienia się na tym, co podstawowe w życiu, był Wielki Post.  

U nas zazwyczaj post kojarzy się przede wszystkim z ascezą i to 
w dziedzinie jedzenia. Zobaczmy, że św. Benedykt inaczej ustawia 
hierarchię wartości odnoszącą się do postu. Wpierw mówi o potrze-
bie „zachowania nienaruszonej nieskazitelności swego życia”, co po-
lega na: „wystrzeganiu się wszelkich błędów, oddaniu się modlitwie 
zmieszanej ze łzami, czytaniu, skrusze serca i wyrzeczeniu”. Może 
zdziwić, że trzymanie się zwykłej dyscypliny życia obranego posta-
wione jest na pierwszym miejscu. Zawiera się w tym jednak ogrom-
na prawda, którą wyraża pierwszy ślub monastyczny: stałość (stabili-
tas). Stałość i wytrwałość w wierze jest podstawową cnotą moralną 
w Nowym Testamencie. Możemy iść do Boga różnymi drogami, na 
których kierujemy się różnymi regułami życia. Mnich żyje innymi 
regułami życia codziennego i swoich relacji do ludzi niż człowiek 
żonaty, ale w każdym przypadku o świętości życia decyduje konse-
kwencja, wierność i wytrwałość na obranej drodze. Okazuje się, że 
wytrwałość jest dla nas najtrudniejsza. Stąd może szczególnie w Pol-
sce benedyktyni nie są tak bardzo popularni. 
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Dalej wymieniona jest „modlitwa zmieszana ze łzami”. Chodzi w 
tym momencie o nasze osobiste zwrócenie się do Boga. Łzy jednak 
wskazują na modlitwę, która wyrasta ze skruchy serca, co św. Bene-
dykt wymienia zaraz dalej. Dietrich von Hildebrand powiedział bar-
dzo słusznie, że skrucha serca jest najbardziej autentyczną odpowie-
dzią człowieka stającego wobec Boga. I ta „modlitwa zmieszana ze 
łzami” jest modlitwą wyrastającą z głębi naszej tożsamości. Nie mo-
dlimy się już o to czy o tamto. Nie prosimy o wypełnienie jakichś 
konkretnych pragnień, ale stajemy nago wobec Boga, który jest 
prawdą całkowicie nas przenikającą, prawdą-miłością, wobec której 
w swoim zabieganiu grzeszymy obojętnością. W naszym życiu nie 
ma niczego ważniejszego niż spotkanie z Bogiem, który jest miło-
ścią, który w miłości obdarzył nas sobą samymi i daje nam przystęp 
do siebie i udział w swoim życiu. W zatroskaniu o sprawy codzienne 
ignorujemy tę podstawową prawdę, tak jak gdyby była ona margi-
nalna. Łzy wyrażają skruchę serca, która wyrasta z uświadomienia 
sobie tej głupoty.  

„Wyrzeczenie”, które św. Benedykt wymienia na końcu, staje się 
wyrazem oderwania od wszystkiego, co prowadzi nas do „zabiega-
nia”, od wszelkiej „konieczności”, jaka przed nami staje. Wyrzecze-
nie stawia nas w sytuacji pozbawienia tego, co wydaje się konieczne. 
Okazuje się wówczas, że owa „konieczność” jest nieco wyolbrzy-
miona, że nie jest naprawdę koniecznością. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę tylko jedzenie, to okaże się, że wcale nie potrzebujemy go tak 
dużo. Generalnie ludzie na Zachodzie jedzą za dużo. Przejedzenie 
jest najważniejszą przyczyną chorób. Jeżeli ograniczamy jedzenie, 
okazuje się, że wcale nie słabniemy, nie chorujemy, nie doświad-
czamy jakiegoś cierpienia itd. Bywa wręcz odwrotnie, z nadmiaru 
jedzenia chorujemy, stajemy się ociężali, mało sprawni, pozbawieni 
energii życiowej.  

Wyrzeczenie w chrześcijańskim sensie nie ma w sobie niczego z 
wykazania się przed Bogiem i sobą samym wytrzymałością. Ono sta-
je się sposobnością podjęcia i doświadczenia łaski. Kiedy ogołacamy 
się z tego, co wydaje się niezbędne, powierzamy się Bogu i mamy 
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szansę doświadczyć Jego łaskawości. Jest to bardzo ważne doświad-
czenie, abyśmy umieli autentycznie stanąć przed Bogiem bez żad-
nych zasłon, pozorów, poza jakimkolwiek interesem. W Wielkim 
Poście najważniejsze jest właśnie takie autentyczne stanięcie przed 
Bogiem w prostej relacji „ja” – „Ty”, aby odnaleźć swoją najgłębszą 
tożsamość.  

5 Tak więc w tych dniach dorzućmy coś niecoś do zwykłych obowiązków na-
szej służby: dodatkowe modlitwy, ograniczenia w jedzeniu i piciu. 6 Niechaj 
każdy ponad wyznaczoną sobie miarę z własnej woli ofiaruje coś Bogu 
w radości Ducha Świętego (1 Tes 1,6), 7 to znaczy: niechaj odmówi swojemu 
ciału trochę z jedzenia, picia, snu, rozmów czy żartów i niech wygląda świętej 
Paschy pełen duchowej radości i tęsknoty. 

Na pierwszym miejscu wśród podejmowanych praktyk jest wy-
mieniona modlitwa rozumiana jako czas poświęcony Bogu, czas, w 
którym możemy prawdziwie stawać przed Bogiem we łzach skruchy. 
Na drugim miejscu dopiero to, co zazwyczaj nazywamy postem: 
„ograniczenia w jedzeniu i piciu”. Istotne przy tym jest powiązanie 
tych dwóch praktyk: modlitwy i postu. One się wzajemnie wspierają 
i uzupełniają. Świętej pamięci o. Piotr Rostworowski mawiał: „Jeżeli 
masz kłopoty z modlitwą, zacznij pościć”. I rzeczywiście modlitwa, 
której nie towarzyszy wysiłek związany z umartwieniem, jakiś rodzaj 
ogołocenia się, aby bardziej doświadczyć Bożej łaski, taka modlitwa 
pozostaje „teoretyczna”, emocjonalna, subiektywna, mieszkająca w 
naszej głowie, przez co zawieszona ponad ziemią. Natomiast w mo-
dlitwie niezmiernie ważne jest jej zakorzenienie w tu i teraz naszego 
życia. Post temu pomaga.  

Dalszy wiersz mówi o następnej ważnej zasadzie duchowego da-
ru: miły jest Bogu jedynie dar w radości Ducha Świętego. Podobne 
zalecenie św. Benedykt podał w rozdziale o posłuszeństwie: „Trzeba 
również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego 
dawcę miłuje Bóg” (RegBen 5,16). Gdy brak radości, ofiarowany dar 
jest bezowocny. Odnosi się to także do całego życia w klasztorze. 
Każdy rodzaj obnoszenia się ze swoim wysiłkiem i cierpieniem wy-
rasta z wewnętrznej pychy i nie przybliża do Boga, który, sam będąc 
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pokorny, przyjmuje tylko ludzi pokornych. Radość jest jednym z 
owoców Ducha Świętego, zatem świadczy o prawdziwym życiu. 
Wyraża ona także wolność od względów ludzkich, oczywiście tylko 
wówczas, gdy jest autentyczna, a nie sztuczna. Radość jest także po-
trzebna dla zasadniczego odcięcia się od obłudy. Pan Jezus wyraźnie 
mówi o tym na kartach Ewangelii:  

16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już ode-
brali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 
18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,16–18).  

Post od strony wyrzeczenia nie ogranicza się do samych wyrze-
czeń fizycznych, ale obejmuje także wyrzeczenia odnoszące się do 
sfery relacji z ludźmi: obejmuje ograniczenie w rozmowach i żar-
tach, czyli relacji w duchu rekreacyjnym. Jednak to ograniczenie 
wskazuje jednocześnie na to, że św. Benedykt nie był człowiekiem 
posępnym i surowym, pozbawionym poczucia humoru. Takie wraże-
nie można było odnieść czytając rozdział o milczeniu: „Nie dopusz-
czamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego 
i pobudzającego do śmiechu; potępiamy je zawsze i wszędzie” 
(RegBen 5,8). Jeżeli w rozdziale o przeżywaniu Wielkiego Postu 
wymienia żarty w szeregu naturalnych potrzeb człowieka: jedzenia, 
picia, snu i rozmów, to znaczy, że i żarty należą według niego do 
czegoś naturalnego w naszym życiu. Podobnie śmiech ma bardzo 
ważną funkcję w życiu każdego z nas, o ile jest to zdrowy, radosny 
śmiech, a nie cyniczny czy sarkastyczny, który zawiera w sobie agre-
sję i pogardę w odniesieniu do innych ludzi.  

8 Każdy jednak powinien przedstawić swemu opatowi, co zamierza ofiarować, 
aby ofiara ta została objęta jego modlitwą i wolą. 9 To bowiem, co dzieje się bez 
zgody ojca duchownego, zostanie poczytane za zuchwalstwo i zarozumiałość, 
nie za zasługę. 10 Wszystko zatem należy czynić za zgodą opata. 

Następna ważna zasada składania ofiary to poddanie jej pod po-
słuszeństwo opatowi czy ojcu duchownemu. Ten gest w sposób za-
sadniczy chroni przed pychą. Kto nie potrafi poddać swoich „do-
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brych” zamiarów pod osąd i decyzję przełożonego, nie ma w sobie 
właściwej prostoty. Takim człowiekiem bardzo łatwo jest w stanie 
manipulować Zły, który potrafi także wykorzystywać „dobre” zamia-
ry do podsycania pychy serca, która jest jego przyczółkiem w na-
szym sercu.  

48. O CODZIENNEJ PRACY FIZYCZNEJ 
Liturgia wyznacza w klasztorze rytm dnia, ale na liturgii i osobi-

stej modlitwie nie kończy się życie w klasztorze. Mnisi muszą umie-
jętnie zagospodarować cały dzień tak, aby z jednej strony mieli z 
czego żyć, a z drugiej ich życie było zdecydowanie ukierunkowane 
na Boga. I o tym w ogólnym zarysie mówi św. Benedykt w rozdziale 
48. Harmonizuje on ze znanym hasłem: „módl się i pracuj”. Nie jest 
to hasło samego św. Benedykta. Niemniej niewątpliwie nieźle stresz-
cza duchowość św. Benedykta, jeżeli tylko dobrze rozumie się za-
równo „modlitwę”, jak i „pracę”. Jeszcze lepiej koresponduje ten 
rozdział z hasłem głoszonym przez samego św. Benedykta: aby we 
wszystkim Bóg był uwielbiony (1 P 4,11 – RegBen 57,9). Otóż za-
równo praca jak i lectio divina są dla św. Benedykta szczególną for-
mą czci oddawanej Panu Bogu.  

1 Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować 
w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach 
czytaniem duchownym. 

Zobaczmy, że temat pracy i czytania pada w kontekście troski o 
dobro duchowe: „Bezczynność jest wrogiem duszy”. To stwierdzenie 
wyrasta z głębokiego doświadczenia pokoleń mnichów. Zazwyczaj 
mnichów kojarzy się z ludźmi, którzy odsunęli się na bok i oddają się 
kontemplacji, co konkretnie oznacza wolny czas na „myślenie o Bo-
żych sprawach”. Jednak to właśnie jest rodzaj bezczynności, o której 
św. Benedykt mówi, że jest wrogiem duszy. Rzeczywiście byli tacy, 
którzy uważali, że mnich powinien jedynie się modlić. Ojcowie Pu-
styni nazywali ich euchitami lub mesalianami. Jednak już na pustyni 
egipskiej zrozumiano, że jest to złe dla duszy, że dla duchowego 
rozwoju człowieka potrzebna jest praca fizyczna. U św. Benedykta 
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otrzymujemy podsumowanie tej mądrości zdobytej na pustyni: nale-
ży właściwie rozłożyć w czasie pracę i modlitwę. Do tej ostatniej na-
leży także lectio divina.  

Natomiast w życiu codziennym pojawia się inne niebezpieczeń-
stwo duchowe związane z bezczynnością: pójście za swoimi myśla-
mi, jakie się pojawiają w głowie, marzeniami niemającymi związku z 
rzeczywistymi możliwościami, dowolnymi wyobrażeniami. Tworzą 
one zazwyczaj ciągi kolejno następujących po sobie doznań. Owe 
ciągi myślowe niszczą prawdziwe życie duchowe, gdyż wprowadza-
ją nas w nierzeczywistość. Jest to niszczące także podczas wypo-
czynku. Życie duchowe wymaga nieustannej czujności, świadomości 
tego, gdzie jesteśmy, co robimy i jaki to ma sens. Właściwie powin-
niśmy nieustannie się pytać siebie: Gdzie jestem? Co robię? Jaki to 
ma sens? Czy powinienem to nadal robić? Duchowe jest to, co jest 
realne, prawdziwe. Duchowość to prawda w naszym życiu w wymia-
rze egzystencjalnym. Wszelkie ulatywanie w nierzeczywistość nisz-
czy życie duchowe. Aby prawdziwie duchowo wzrastać, trzeba być 
nieustannie przytomnym.  

Bezczynność oznacza także lenistwo, które niszczy człowieka, 
wprowadzając go w stan frustracji. Niestety u nas ciągle dominuje w 
pracy ideał: nic nie robić, a dużo zarobić, czyli sztuka umiejętnego 
obijania się. Jednak w ten sposób w istocie najbardziej się męczymy 
i prowadzimy do wewnętrznego rozbicia. Święty Benedykt uczy 
skupienia, które najlepiej się uzyskuje, kiedy mamy świadomość, że 
pracujemy przed Bogiem i dla Niego. Jest to konkretny wyraz ogól-
nej postawy: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.  

2 Sądzimy zatem, że podział czasu przypadającego na obie te czynności powi-
nien być następujący: 3 W okresie od Paschy aż do 1 października bracia z rana 
zakończywszy Prymę będą mniej więcej do godziny czwartej wykonywali te 
prace, które są niezbędne. 4 Od godziny czwartej aż do pory Seksty poświęcą 
swój czas czytaniu. 5 Po Sekście i po zjedzeniu posiłku położą się do łóżek, by 
odpocząć w całkowitym milczeniu. Gdyby ktoś chciał sobie coś poczytać, 
niech tak czyta, by innym nie przeszkadzać. 6 Nonę odprawią nieco wcześniej, 
w połowie godziny ósmej, a następnie zajmą się znów niezbędnymi pracami aż 
do Nieszporów. 
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… 
10 Natomiast od 1 października do początku Wielkiego Postu niech aż do końca 
godziny drugiej poświęcą czas czytaniu. 11 Po godzinie drugiej odprawią Tercję 
i aż do Nony wszyscy będą wykonywać pracę, którą im powierzono. 
12 Na pierwszy sygnał wzywający na Nonę każdy zostawi swoją pracę, by cze-
kać w gotowości na sygnał drugi. 
13 Po posiłku zaś niechaj zajmą się czytaniem i psalmami. 
14 W dniach Wielkiego Postu od rana do końca godziny trzeciej niech poświęcą 
czas czytaniu, a następnie do końca godziny dziesiątej wykonują powierzoną 
im pracę. 15 W tych dniach Postu każdy otrzyma z biblioteki jedną książkę, któ-
rą powinien przeczytać od pierwszej do ostatniej strony w całości. 16 Książki te 
trzeba rozdać na początku Wielkiego Postu. 

Jak widać z porządku zaproponowanego przez św. Benedykta, 
mnisi mieli dosyć dużo czasu na czytanie, przynajmniej 2 godziny. 
Jeżeli jeszcze uwzględnić czytanie wspólne przed Kompletą i pod-
czas posiłków, to lektury było dosyć dużo. Była ona podstawowym 
pokarmem duchowym. Nie jest to przypadek, gdyż nasza religia jest 
religią Słowa. Sztuka czytania i rozumienia słowa należy w niej do 
podstaw właściwej formacji duchowej. Niestety później ta sztuka w 
powszechnym wymiarze zanikła i była kultywowana jedynie w 
klasztorach i w innych centrach kościelnych, jak np. przy katedrach i 
związanych z nimi szkołach. Odcięcie przez długie wieki wiernych 
od indywidualnego kontaktu ze Słowem Bożym i pismami Ojców 
niestety ma do dzisiaj bardzo negatywne skutki. Jest nadzieja, że te 
historyczne braki zostaną zaleczone, ale nie wiemy, jak długo to po-
trwa.  

Przy okazji warto wiedzieć, że nie przypadkiem św. Benedykt 
stawia czytanie obok pracy. W tym czasie nie była znana sztuka ci-
chego czytania, co zobaczymy nieco dalej w tym rozdziale. Czytało 
się na głos i był to wysiłek zarówno fizyczny, jak i intelektualny. 
Dzisiaj często czyta się dla przyjemności. Nie o takim czytaniu mó-
wił św. Benedykt. W lectio divina chodziło o rzeczywiste kształto-
wanie swojego ducha. Wysiłek był w tym przypadku konieczny. 
Oczywiście było to sensowne jedynie wówczas, gdy lektura była od-
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powiednio dobrana. O doborze lektur św. Benedykt mówi w innych 
rozdziałach Reguły (zob. np. RegBen 73). 

17 Przede wszystkim jednak należy koniecznie wyznaczyć jednego lub dwóch 
starszych mnichów. W godzinach, w których bracia mają zajmować się czyta-
niem, będą oni obchodzić klasztor 18 i patrzeć, czy nie znajdzie się ktoś opiesza-
ły, kto nic nie robi albo gada, zamiast pracowicie czytać, i nie tylko sam nie 
odnosi żadnego pożytku, lecz jeszcze innych rozprasza.  

Okazuje się, że czytanie jest „pracowite”, wymaga wysiłku. Nie 
chodzi jednak o sam wysiłek fizyczny głośnego czytania. Czytanie 
wymaga także skoncentrowania się na czytanym tekście. Myślenie i 
wyobraźnia muszą wówczas pracować inaczej niż byśmy chcieli. Ła-
two nam „bujać w obłokach”, puszczać myśli swobodnie, pozwalając 
im tworzyć dowolne skojarzenia, wyobrażać sobie przyjemne dla nas 
sytuacje. Jest to niezmiernie niszczące dla naszego ducha. Nie tylko 
przez to, że odrywa od rzeczywistości, ale jeszcze bardziej przez to, 
że ustawia naszego ducha w fałszywym kierunku, utrudniając na 
przyszłość szukanie prawdy.  

Dzisiejsze publikatory wykorzystują te nasze skłonności i podsu-
wają rozmaite wyobrażenia na kształt sennych marzeń albo obrazów 
zgodnych z naszymi namiętnościami. Jeżeli się temu poddajemy, 
trudniej nam podjąć wysiłek skupienia się na czytaniu tekstów, które 
wymagają myślenia i przekraczania własnych upodobań. „Pracowite 
czytanie” przede wszystkim wiąże się z trudem konfrontacji z czyjąś 
myślą, inną niż nasza. Jest ono wysiłkiem przekraczania siebie i swo-
ich upodobań. Trzeba się nauczyć skupiać na słuchaniu i weryfikacji 
usłyszanego słowa z prawdą, jaką odkrywamy w sobie. Czytane sło-
wo może uderzyć w jakąś bolesną strunę w nas samych, w ten spo-
sób uruchamia się dodatkowo lęk. Dlatego lubimy uciekać we wła-
sne myśli i wyobrażenia. Wobec tej tendencji św. Benedykt zaleca 
wyznaczyć doświadczonych mnichów, którzy by sprawdzali, czy in-
ni rzeczywiście czytają. Nie mając takiej zewnętrznej instancji kon-
trolnej, sami musimy wypracować sobie dyscyplinę czytania.  

19 Gdyby kogoś takiego znaleźli, co nie daj Boże, trzeba go upomnieć raz 
i drugi; 20 jeśli się nie poprawi, niech poniesie przewidzianą w Regule karę, aby 
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inni bali się [tak postępować]. 21 Żaden brat nie powinien też rozmawiać 
z drugim bratem w porze niewłaściwej. 

To zalecenie pokazuje, jak poważnie św. Benedykt traktuje sku-
pienie się na właściwej czynności i walczy z wszelkimi ucieczkami 
w próżną gadaninę. W życiu duchowym niezmiernie ważna jest har-
monia myśli z tym, co się robi. Jeżeli podczas rekreacji swobodne 
rozmowy są czymś właściwym, to podczas pracy lub lectio divina są 
czymś złym. Jeżeli coś robimy, to róbmy to konsekwentnie, skupia-
jąc się na tej czynności, a nie dopuszczajmy rozproszeń, choćby były 
najbardziej pobożne. Ta ogólna zasada wyraża się np. w nakazie mil-
czenia „w porze niewłaściwej”. Rozproszenia podczas pracy lub in-
nych czynności najczęściej wiążą się z gadaniną z kimś lub gadaniną 
wewnętrzną. Jeżeli pozwalamy sobie na robienie sprzecznych ze so-
bą rzeczy, to tak, jak gdybyśmy się leczyli z przeziębienia, nieustan-
nie wystawiając się na przeciągi. Dlatego takich postaw nie można 
tolerować w klasztorze.  

22 W niedzielę natomiast niech czytaniem zajmują się wszyscy oprócz tych, któ-
rych wyznaczono do różnych funkcji. 23 Jeśli zaś ktoś jest tak niedbały i leniwy, 
że nie chce albo nie może ani rozmyślać, ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pra-
cę do wykonania, aby nie był bezczynny. 24 Niechaj bracia chorzy lub słabi 
otrzymują takie zajęcia, żeby nie groziła im bezczynność, lecz jednocześnie, by 
nadmiar roboty ich nie przytłaczał lub nie skłaniał do odejścia. 25 Opat powinien 
mieć wzgląd na ich słabość. 

Zalecenia odnoszące się do niedzieli mogą czasem kogoś szoko-
wać: Jak można w niedzielę „zlecać komuś pracę do wykonania”?! U 
nas często niedzielę rozumie się tak, jak na to wskazuje sama nazwa 
dnia, jako dzień, w którym nie należy pracować. Niestety ta nazwa 
jest bardzo niefortunna, gdyż nie ujmuje tego, co najważniejsze w 
tym dniu. Po łacinie niedziela to dominica, czyli „dzień Pański”. Już 
sama taka nazwa wskazuje na to, co dla nas w tym dniu najważniej-
sze: należy poświęcić go Panu. Od razu kojarzy się z tym udział w 
Eucharystii i modlitwa, a także lectio divina. I dopiero gdy „ktoś jest 
tak niedbały i leniwy, że nie chce albo nie może ani rozmyślać, ani 
czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania”. Jest to zatem sy-
tuacja wyjątkowa, a praca ma uratować tego człowieka od bezczyn-
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ności, która „jest wrogiem duszy”. Święty Benedykt troszczy się za-
tem o dobro duchowe współbrata. Jeżeli ktoś nie potrafi uczcić Boga 
modlitwą i czytaniem duchowym, to niech to zrobi przynajmniej 
pracą.  

Podobną troską obejmuje on chorych. Choroba przez swoją długo-
trwałość może kogoś wprowadzić w stan duchowego lenistwa. Po-
trzeba zatem takim ludziom dać coś do roboty, byleby ta praca ich 
nie przerastała. Trzeba jakiegoś pożytecznego zajęcia. Jest to także 
potrzebne od strony psychologicznej dla zachowania równowagi du-
chowej i poczucia przydatności.  

W tym momencie warto wrócić do opuszczonego przez nas frag-
mentu odnoszącego się do pracy. 

7 Gdyby zaś warunki miejscowe lub ubóstwo kazały braciom własnoręcznie 
zbierać plony, niechaj się tym nie martwią, 8 bo właśnie wówczas są prawdzi-
wymi mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, jak Ojcowie nasi i Apostołowie. 
9 We wszystkim jednak należy zachować umiar ze względu na tych, którym 
brak siły ducha. 

Praca dla św. Benedykta ma bardzo pozytywny charakter. Nie 
sprowadza się jedynie do konieczności zarabiania na utrzymanie. 
Święty Benedykt widzi ją w kontekście rozwoju duchowego. Powie-
dzielibyśmy, że praca stawia nas na ziemi. Świętej pamięci o. Piotr 
Rostworowski mawiał: „Przyjacielu, jeżeli pragniesz osiągnąć szczy-
ty doskonałości, to pamiętaj, że nogi musisz mieć aż po samą zie-
mię”. Ten wymiar realizmu życia jest szczególnie ważny dzisiaj. W 
naszym Kościele od lat utrzymanie osób zakonnych najczęściej opar-
te było na ofiarach wiernych. Dawniej zapewniało je odpowiednie 
beneficjum, czyli posiadłość ziemska z ludźmi, którzy pracowali na 
utrzymanie klasztoru. Wiązało się to z utrwalonym podziałem na ka-
tegorie ludzi: rządzący, pracujący, modlący się. Ten podział pojawił 
się w średniowieczu. Nie znał go św. Benedykt, który cieszy się, gdy 
mnisi muszą pracować, „bo właśnie wówczas są prawdziwymi mni-
chami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, jak Ojcowie nasi 
i Apostołowie”.  
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Dzisiaj o tyle sprawa się komplikuje, że całkowicie zmienił się 
charakter pracy. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce więk-
szość ludzi utrzymywała się z fizycznej pracy na roli i w rozmaitych 
zakładach produkcyjnych, to teraz z takiej pracy utrzymuje się nie-
wielu. Większość ludzi zarabia, pracując w urzędach, handlu, w 
szkolnictwie i usługach rozmaitego rodzaju. Co zatem dzisiaj znaczy 
dla mnichów, aby „żyli z pracy rąk swoich”? Jest to niewątpliwie za-
gadnienie trudne, ale jednocześnie niezmiernie ważne dla utrzymania 
tożsamości. Z jednej strony należy realnie utrzymywać się z pracy 
takiej, jaka ona dzisiaj jest, bo tylko wtedy mnisi mogą być dla dzi-
siejszych ludzi świadectwem. Jeżeli stworzą sobie rodzaj skansenu, 
to nie są w żaden sposób punktem odniesienia dla dzisiejszego czło-
wieka. Można z pewnością ich życie podziwiać, o ile jest dobre, ale 
nie stanowi ono wówczas żadnego wzoru dla człowieka w jego co-
dziennym życiu, nie dotyka problemów ludzi, i tym samym mnisi nie 
mają im nic autentycznego do powiedzenia.  

Z drugiej strony wchodząc w „interes”, bardzo łatwo się w nim 
zagubić. O wiele łatwiej niż np. w pracy na roli lub przy wykonywa-
niu jakiegoś rzemiosła. Stąd niezmiernie ważne jest wskazanie św. 
Benedykta: „We wszystkim jednak należy zachować umiar ze 
względu na tych, którym brak siły ducha”. Praca podobnie jak inne 
dziedziny życia powinna służyć rozwojowi duchowemu. Jeżeli tego 
nie robią, trzeba na nowo przemyśleć cały porządek życia w klaszto-
rze, aby na nowo zbudować harmonię, która byłaby szkołą służby 
Pańskiej. To samo odnosi się do życia rodzinnego, bo jego ostatecz-
nym celem jest to samo: dojście do zjednoczenia z Bogiem. 

57. O RZEMIEŚLNIKACH KLASZTORNYCH 
Znakomitą ilustracją zasady, że praca, jak zresztą wszystko inne, 

powinna służyć rozwojowi duchowemu, jest rozdział o rzemieślni-
kach klasztornych. Ustala on sposób oceny aktywności mnicha.  

1 Jeśli są w klasztorze rzemieślnicy, niechaj z całą pokorą uprawiają swoją sztu-
kę, gdy im opat na to zezwoli. 2 Gdyby jednak ktoś z nich pysznił się swoją 
umiejętnością, sądząc, że przynosi jakąś korzyść klasztorowi, 3 trzeba go od tej 
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pracy odsunąć i już do niej więcej nie dopuszczać, chyba że się upokorzy i że 
opat mu ponownie rozkaże wykonywać ów zawód. 

W rozdziale o pokorze św. Benedykt pisał, że „wszelkie wyno-
szenie się jest rodzajem pychy” (RegBen 7,2). A pycha jest zasadni-
czą przeszkodą na drodze duchowej. Dlatego św. Benedykt tak zde-
cydowanie stara się ją zwalczać i jest nawet gotów odsunąć kogoś od 
pracy, która go satysfakcjonuje i przynosi dochód klasztorowi, jeżeli 
zauważa, że jednocześnie buduje ona w nim pychę. W życiu czło-
wieka nie chodzi przecież o skuteczność produkcyjną, ale o osią-
gnięcie pełni życia. Natomiast pycha niszczy prawdziwe życie, któ-
rego istotą jest miłość pokornego ofiarowania siebie. Rozdział o 
rzemieślnikach klasztornych wyraźnie ustawia właściwą hierarchię 
wartości: lepiej gdyby klasztor miał coś stracić nie tylko finansowo, 
ale także i na poziomie artystycznym wytwarzanych dóbr, niż aby 
wykonujący ją rzemieślnik miał popaść w pychę. Dla wyjaśnienia 
warto dodać, że rzemieślnicy klasztorni to najbardziej elitarna grupa 
w klasztorze. Dzisiaj do takiej grupy należałoby zaliczyć profesorów 
wyższych uczelni, pisarzy, artystów, prawników, lekarzy itp. Święty 
Benedykt nie robi dla tych ludzi żadnego wyjątku ze względu na ich 
szczególne umiejętności, zdolności itd. 

4 Jeśliby zaś coś z prac rzemieślników miało iść na sprzedaż, niechaj ci, przez 
których ręce będą one przechodzić, wystrzegają się najmniejszej nieuczciwości. 
5 Niech pamiętają zawsze o Ananiaszu i Safirze, bo podobnie jak tamtych 
śmierć cielesna, tak mogłaby ich spotkać śmierć duchowa, 6 i to nie tylko ich 
samych, lecz także wszystkich pozwalających sobie na nieuczciwość 
w sprawach klasztoru. 

Święty Benedykt pamięta także o chyba najbardziej rozpowszech-
nionej w świecie nieuczciwości, jaką jest kombinowanie w sprawach 
finansowych. Święty Paweł uznaje żądzę posiadania za przyczynę 
wszelkiego zła: 

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uga-
niając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wie-
lu boleściami (1 Tm 6,10). 
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W klasztorze do takich rzeczy nie powinno w ogóle dochodzić, 
ale pokusa posiadania jest ogromna i może przejawiać się na rozmai-
te sposoby. Święty Benedykt każe opatowi bardzo sumiennie wal-
czyć z tą wadą, przeglądając miejsca, gdzie mnisi mogliby coś cho-
wać dla siebie: 

Łóżka te jednak opat powinien często przeglądać, czy nie znajdzie w nich ja-
kiejś prywatnej własności mnicha. Gdyby u kogoś odkryto coś takiego, czego 
nie otrzymał on od opata, winny podlega bardzo ciężkiej karze. Aby wykorze-
nić do reszty tę występną skłonność do posiadania czegoś na własność, opat 
powinien dawać mnichom wszystko, czego im potrzeba (RegBen 55,16–18). 

Podstawowym motywem w budowaniu własnej uczciwości po-
winna być świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za swoje 
czyny. Podobny apel adresuje św. Benedykt do opata, który także 
powinien pamiętać o własnym rozliczeniu ze swoich czynów i 
otrzymanej władzy przed Bogiem na sądzie ostatecznym (zob. 
RegBen 2,6). W tym spojrzeniu nie chodzi o wprowadzenie lęku, ale 
o właściwą perspektywę widzenia i oceny wszystkiego, co się dzieje 
na ziemi. Mnich w sposób szczególny powinien nieustannie żyć per-
spektywą eschatologiczną. Ona jest właściwa dla każdego chrześci-
janina, co podkreśla zarówno Pan Jezus, jak i apostołowie. W kon-
tekście zbytniej troski o własne utrzymanie Pan Jezus mówi: Staraj-
cie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33). Pamięć o obecności Boga i o 
końcu życia powinny budować w sercu właściwą postawę, którą w 
Biblii nazywa się bojaźnią Bożą. 

7 Przy ustalaniu zaś ceny nie trzeba dopuszczać do głosu złej chciwości. 8 Lepiej 
jest zawsze sprzedawać nieco taniej, niż to mogą czynić ludzie świeccy, 9 aby 
we wszystkim Bóg był uwielbiony (1 P 4,11). 

W tym dziwnym kontekście pada hasło, które streszcza zasadni-
czą myśl duchową św. Benedykta: aby we wszystkim Bóg był uwiel-
biony (1 P 4,11). Wydawało by się, że takie słowa powinny paść przy 
omawianiu liturgii lub modlitwy osobistej, albo przynajmniej przy 
ustalaniu ogólnej idei życia w klasztorze. To jednak, że padają w 
kontekście omawiania bardzo praktycznych spraw, spraw związa-
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nych z „niegodziwą mamoną”, jak w Ewangelii nazywa Pan Jezus 
pieniądze, wskazuje tym bardziej na uniwersalny charakter tego ha-
sła. „We wszystkim” oznacza naprawdę we wszystkim, nawet w 
sprawach przyziemnych. Duchowość benedyktyńska jest duchowo-
ścią obejmującą wszystkie sfery życia człowieka. W każdym wymia-
rze naszego istnienia powinniśmy być przed Bogiem i tak postępo-
wać, aby zawarta była w nim Boża chwała. Na tym właśnie polega 
prawdziwe eschatologiczne ukierunkowanie życia chrześcijanina. 

32. O NARZĘDZIACH I INNYCH PRZEDMIOTACH NALEŻĄCYCH DO 
KLASZTORU 

1 Mienie ruchome klasztoru, tj. narzędzia, szaty i różne inne przedmioty, niechaj 
opat powierzy braciom, do których może mieć zupełne zaufanie ze względu na 
ich sposób życia i postępy w cnocie. 2 Przekaże im wszystko szczegółowo tak, 
jak uzna za wskazane, by je przechowywali i przyjmowali z powrotem. 3 Opat 
powinien mieć spis tych rzeczy, żeby wiedział zawsze, co daje i co otrzymuje, 
mimo że bracia zmieniają się kolejno na stanowiskach. 4 A gdyby ktoś obcho-
dził się z własnością klasztoru niechlujnie lub niedbale, należy go upomnieć. 
5 Jeśli się nie poprawi, powinien ponieść przewidzianą w Regule karę. 

Uwielbienie Boga „we wszystkim” przejawia się w sposobie trak-
towania najprostszych rzeczy. Ład wokół siebie, porządek w celi, w 
warsztacie, porządek w układzie dnia, ale także w trosce o właściwe 
używanie przedmiotów i narzędzi. Nie wynika to jedynie z troski o 
materialne dobro klasztoru, co oczywiście jest dobrą intencją, ale od-
nosi się do wymiaru duchowego, właśnie do uwielbienia Boga. 
Uważność w obchodzeniu się z przedmiotami kształtuje w nas uważ-
ność w ogóle w życiu. W rozdziale o szafarzu czytaliśmy: „Wszelkie 
przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, po-
winien szafarz traktować tak, jak gdyby to były naczynia święte 
z ołtarza” (RegBen 31,10). Wszystko bowiem w istocie jest dla nas 
darem od Boga i w związku z tym powinno być szanowane i w od-
powiedni sposób używane.  

Niestety dzisiejsza kultura zupełnie inaczej, a nawet wręcz od-
wrotnie, traktuje przedmioty. Wszelkie przedmioty są obliczone na 
pewien czas ich używania, a następnie należy je wyrzucić i kupić 
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nowe. Coraz więcej mamy przedmiotów jednorazowego użycia. Za-
miast np. kupować żyletki, kupujemy całe jednorazowe aparaty do 
golenia, które po kilkukrotnym użyciu są wyrzucane i bierze się no-
we. To chwilowe użycie i wyrzucanie rzeczy jest wpisane w ekono-
miczną strukturę życia społecznego. Dzięki temu mamy zapewnioną 
ciągłą produkcję coraz to nowych przedmiotów. Inaczej groziłoby w 
kraju bezrobocie. Duża konsumpcja pobudza produkcję, do której 
potrzeba zatrudnić ludzi, a ci z kolei stają się konsumentami i pobu-
dzają dalszą produkcję itd. Tworzy się w ten sposób układ powiąza-
nych interesów. Jeżeli uwzględni się jeszcze do tego fakt, że jedynie 
dla dużej produkcji opłaca się robić innowacje techniczne i przez to 
następuje postęp techniczny, to w pewnym sensie traktowanie 
przedmiotów chwilowo i bez szacunku staje się wręcz cnotą. Jedyną 
widoczną przeszkodą jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
przez ciągle narastającą ilość śmieci i odpadków.  

Jest to zupełnie inna sytuacja niż za czasów św. Benedykta, a na-
wet inna niż przed kilkudziesięciu laty. Jak zatem rozumieć dzisiaj 
ten rozdział? Wydaje się, że istnieją niewątpliwie normy odnoszące 
się do możliwości używania pewnych przedmiotów i narzędzi. Tro-
ska o dobro powinna koncentrować się na tym, aby wpierw nie mno-
żyć niepotrzebnie ich liczby, jeżeli nie są rzeczywiście potrzebne 
oraz używać ich zgodnie z przeznaczeniem i normami, a gdy nastę-
puje czas ich zużycia, należy je odpowiednio przygotować do utyli-
zacji, czyli oddać w taki sposób, aby można je było ponownie prze-
tworzyć w nowe towary. Dzisiaj istnieje wielkie zagrożenie nad-
miernego gromadzenia przedmiotów, które ostatecznie okazują się 
zbędne.  

35. O ODBYWAJĄCYCH TYGODNIOWĄ SŁUŻBĘ W KUCHNI 
1 Niech bracia służą sobie wzajemnie a nikt nie uchyla się od posługi w kuchni, 
chyba żeby komuś przeszkodziła choroba lub jakieś bardzo ważne zajęcie, 2 bo 
w ten sposób zyskuje się więcej zasług i miłości. 3 Słabszym trzeba dać pomoc-
ników, aby nie spełniali tej pracy z przykrością. 4 Zresztą wszyscy powinni 
mieć pomocników stosownie do liczebności wspólnoty i miejscowych warun-
ków. 5 Jeśli wspólnota jest większa, szafarz będzie zwolniony od posługi 
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w kuchni; również ci, którzy, jak powiedzieliśmy, mają ważniejsze zajęcia. 
6 Pozostali powinni służyć sobie wzajemnie w duchu miłości. 7 Ten, kto kończy 
tygodniową służbę, niech w sobotę zrobi porządek. 8 Niech upierze ręczniki, 
którymi bracia wycierają sobie ręce i nogi. 9 Nogi zaś niech umyją wszystkim 
i ten, kto służbę kończy, i ten kto ma ją rozpocząć. 10 Naczynia, których używał, 
czyste i całe, kończący przekaże szafarzowi; 11 szafarz zaś sam wręczy je za-
czynającemu służbę, tak aby wiedział, co daje i co dostaje z powrotem. 

„Niech bracia służą sobie wzajemnie” – przez to realizuje się 
praktycznie prawdziwa wspólnota w miłości – komunia. Ona jest za-
sadniczym sensem życia wspólnego. Przez posługę wzajemną 
uczestniczymy w szkole służby Pańskiej dla doświadczenia komunii, 
czyli ostatecznie doświadczenia Boga, który jest Komunią Trzech 
Osób. Jan Paweł II w adhortacji o życiu konsekrowanym Vita conse-
crata pisze o tym:  

Kościół jest w swej istocie tajemnicą komunii, «ludem zgromadzonym przez 
jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Życie braterskie ma odzwierciedlać głę-
bię i bogactwo tajemnicy, tworząc ludzką przestrzeń zamieszkałą przez Trójcę 
Przenajświętszą, która w ten sposób rozlewa w historii dary komunii, właściwe 
dla trzech Boskich Osób” (VC 41). 

Ten tekst bardzo dobrze oddaje zasadniczą ideę św. Benedykta 
odnoszącą się do wspólnoty. Stąd troska, aby każdy z mnichów 
uczestniczył w posłudze na rzecz innych. Wyjątek odnosi się do in-
nego rodzaju służby. Taka służba zwalnia np. ze służby w kuchni. 
Jednak prosta służba w kuchni i przy usłudze innym braciom pod-
czas jedzenia ma szczególną wymowę, bo jest jasnym wyrazem bra-
terskiej wymiany.  

Dzisiaj jednak organizacja klasztoru jest bardziej skomplikowana 
i np. w kuchni pracują obce osoby, fachowo przygotowane do takiej 
pracy. Jednak w zasadzie we wszystkich klasztorach pozostaje ob-
sługa refektarza, do której wyznacza się dyżury i ta posługa realizuje 
to, o czym pisze św. Benedykt, mówiąc o kuchni.  

Na koniec św. Benedykt przypomina o potrzebie właściwego trak-
towania wszystkich narzędzi pracy, o czym pisał obszerniej we 
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wcześniej omawianym 32. rozdziale „O narzędziach i innych przed-
miotach należących do klasztoru”.  

12 Pełniący tygodniową służbę powinni na godzinę przed posiłkiem otrzymać, 
poza zwykłą porcją, każdy po kubku napoju i kawałku chleba, 13 aby w czasie 
posiłku służyli swoim braciom bez szemrania i zmęczenia. 14 W dni zaś świą-
teczne będą czekać aż do końca Mszy świętej. 15 Bracia, którzy zaczynają 
i kończą tygodniową służbą, w niedzielę zaraz po skończeniu Jutrzni, padną 
w oratorium przed wszystkimi na kolana, prosząc, by się za nich modlili. 16 Ten, 
kto kończy służbę, powie werset: Błogosławiony jesteś, Panie Boże, któryś 
mnie wspomagał i pocieszał. 17 Gdy werset ten zostanie powtórzony trzy razy, 
brat ów otrzymuje błogosławieństwo i odchodzi. Wówczas zbliża się ten, kto 
służbę zaczyna i mówi: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pospiesz 
ku ratunkowi memu (Ps 70[69],2). 18 Wezwanie to powtórzą wszyscy, również 
trzykrotnie. A otrzymawszy błogosławieństwo podejmuje swoją służbę. 

Posługa braciom powinna mieć spokojny i pełen życzliwości cha-
rakter, bo jedynie taka atmosfera jest budująca. Dlatego św. Bene-
dykt stara się o to, by bracia nie byli głodni i w związku z tym nieco 
bardziej drażliwi, gdy podając innym jedzenie, sami nie będą mogli 
go spożywać. Widać, że troska o wspólnotę jest dla św. Benedykta 
ważniejsza od ideału ascezy. Ta wspólnotowość wyraża się także 
wspólną modlitwą nad tymi, którzy służbę kończą i tymi, którzy ją 
rozpoczynają. W ten sposób owa służba uzyskuje quasi-
sakramentalny charakter.  

38. O TYGODNIOWEJ SŁUŻBIE LEKTORA 
1 Przy posiłkach braci nie powinno brakować czytania. Niechaj jednak nie czyta 
pierwszy lepszy, kto przypadkiem wziął książkę do ręki. Lektor ma rozpocząć 
w niedzielę służbę, którą będzie sprawował przez cały tydzień. 2 Zaczynając ją, 
niech po Mszy i Komunii poprosi wszystkich o modlitwę, aby Bóg oddalił od 
niego ducha wyniosłości. 3 On powie pierwszy, a wszyscy niech trzykrotnie 
powtórzą po nim werset: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić 
Twoją chwałę (Ps 51[50],17). 4 Tak po otrzymaniu błogosławieństwa rozpocz-
nie swoją służbę jako lektor. 

„Przy posiłkach braci nie powinno brakować czytania”. Jest to 
stara tradycja monastyczna sięgająca czasów przed św. Benedyktem. 
Czasami mówi się, że człowiek staje się tym, czym się karmi. Pod-
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stawowym pokarmem mnichów jest pokarm duchowy. To zdanie – 
wypowiedziane w kontekście faktu, że mnisi mają dużo czasu prze-
znaczonego na lekturę osobistą oraz czytania wspólne przed Kom-
pletą i podczas godziny czytań – pokazuje, jaką wagę przywiązuje 
św. Benedykt do czytania. Klasztor jest zasadniczo zbudowany na 
kulturze słowa pisanego. W czasie, kiedy powstawała Reguła, kultu-
ra ta upadała bardzo wyraźnie, a w niedługim czasie ostała się jedy-
nie w klasztorach i ośrodkach związanych z katedrą. Warto sobie 
zdać sprawę z ogromnej roli, jaką odegrały klasztory w przetrwaniu 
kultury w czasach mroków wczesnego średniowiecza i zbudowaniu 
podwalin kultury europejskiej w jej najbardziej szlachetnym wymia-
rze. To dokonało się przede wszystkim za sprawą kultury słowa pi-
sanego. Dzisiaj natomiast zaczyna dominować kultura obrazkowa, 
która wciska się poprzez telewizję, filmy, internet. Człowiek chłonie 
obrazy. Wydawca albumów zwrócił kiedyś uwagę na fakt, że ludzie 
w albumach czytają zasadniczo tylko tekst, który znajduje się pod fo-
tografiami. Około 90% czytelników nie czyta nic więcej. Dlatego w 
albumach podpisy pod obrazkami są niezmiernie ważne.  

Lektura oraz sposób jej czytania nie powinien być dowolny, ale 
starannie dobrany. Właśnie taki, który mógłby słuchaczy budować 
duchowo. Dlatego potrzeba rozsądnego wyboru tekstów, a także wy-
boru lektora, który umie właściwie treść przekazać. Dzisiaj jesteśmy 
od najmłodszych lat narażeni na bylejakość słowa mówionego i pisa-
nego. Święty Benedykt podkreśla wagę kultury słowa mówionego i 
pisanego. Absolutnie nie dopuszcza szemrania w jakiejkolwiek po-
staci, a także niestosownych żartów. O obmowie czy oczernianiu 
nawet nie wspomina, bo nie wyobraża sobie, by coś takiego miało 
miejsce w klasztorze. Niestety współczesność obfituje we wszystkie 
te negatywne przejawy braku kultury słowa. Bardzo dobrze omawia 
sprawę kultury słowa pisanego książka J. Leclercqa „Miłość nauki a 
pragnienie Boga”. Autor pokazuje, jak w średniowiecznych klaszto-
rach benedyktyńskich wychowywano młodych mnichów i uczniów 
na klasycznej literaturze i jak w ten sposób przygotowywano ich do 
czytania Pisma Świętego. Wyrabiano w nich miłość do czytania.  
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Z pewnością nie należy w czasie posiłku czytać czegoś, co wyma-
ga maksymalnego skupienia uwagi. Byłoby to niezgodne z zasadą 
równowagi. Podobnie też w klasztorach benedyktyńskich nie należy 
się objadać i spożywać zbyt ciężkich posiłków. Teksty trudne i wy-
magające większego skupienia powinny być czytane indywidualnie 
w innym czasie. Posiłki wraz z czytaniem lektury dostarczają po-
karmu zarówno dla ciała, jak i dla ducha, co wyraża ich wzajemną 
jedność. Jest to jednocześnie próba wprowadzenia w życie wypowie-
dzi Pana Jezusa z Ewangelii: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4; 
por. Pwt 8,3).  

Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia i dlatego od niej rozpo-
czynają się wszystkie dyżury tygodniowe. Lektor, podobnie jak 
usługujący przy stole, służy całej wspólnocie podczas posiłku. Po-
sługa lektora, podobnie jak inne posługi dla wspólnoty, rozpoczynają 
się od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa, aby była ona rzeczy-
wiście posługą budującą wspólnotę. W ten sposób wypełnia św. Be-
nedykt wspomnianą wcześniej w Prologu zasadę: „Przede wszyst-
kim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, 
aby On sam to do końca doprowadził” (RegBen Prol 4). Modlitwa i 
błogosławieństwo oddają tę posługę w ręce Boga. On jest właści-
wym budowniczym wspólnoty.  

5 Powinna być zupełna cisza, aby nigdzie nie było słychać żadnego szeptu ani 
głosu, oprócz głosu samego lektora. 6 Co zaś jest potrzebne przy jedzeniu 
i piciu, niechaj bracia tak sobie wzajemnie podają, aby nikt nie potrzebował 
o nic prosić. 7 Jeśliby jednak czegoś jeszcze brakło, prosić należy raczej za po-
mocą jakiegoś zrozumiałego znaku, niż słowami. 8 I niechaj nikt przy stole nie 
ośmiela się zadawać pytań dotyczących czytanego tekstu, czy też czegokolwiek 
innego, aby w ten sposób nie stwarzać okazji [do rozmowy], 9 chyba żeby prze-
łożony chciał powiedzieć kilka słów ku zbudowaniu. 

Kulturze słowa powinna towarzyszyć kultura słuchania. U nas 
przyjęło się np. podczas dyskusji, że nikt nie zważa na mówiącego, 
ale stara się powiedzieć swoje. Nikt nie słucha, ale wszyscy mówią. 
W ten sposób powstaje chaos i rozgardiasz. Nie ma właściwej atmos-
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fery do wzajemnej komunikacji. Najgorsze jest to, że wówczas nawet 
najlepsze myśli giną w chaosie i nie docierają do adresatów. W re-
fektarzu do dzisiaj zachowywane jest milczenie i nikt nie komentuje 
czytanego tekstu. Jeżeli mu czegoś brakuje, prosi za pomocą gestów. 
Do właściwego odbioru tekstu potrzebne jest milczenie, które po-
winno być skupieniem się na słuchaniu. Postawa tak rozumianego 
milczenia jest fundamentalną postawą mnicha. Święty Benedykt nie 
mówi o niej wiele, traktując ją jako coś oczywistego. Dzisiaj nie jest 
to jednak tak oczywiste, jak było dla ówczesnych mnichów.  

W klasztorach niebenedyktyńskich powszechna jest dzisiaj rekre-
acja podczas posiłków, co oznacza swobodne rozmowy. Bywa, że na 
początku czyta się jakiś fragment z Pisma Świętego lub fragment 
konstytucji zakonnych, po czym następuje swobodna rozmowa. 
Praktyka ta wynika z troski o „budowanie wspólnoty”. Benedyktyń-
ska kultura duchowa jest zupełnie inna. Budowanie wspólnoty po-
winno się dokonywać na podstawie zakorzenienia się każdego z 
mnichów w Bogu, co można uzyskać jedynie przez modlitwę i głę-
boką refleksję duchową. Tego jednak nie można uzyskać w rozgar-
diaszu i rozgadaniu. Stąd dbałość o zachowanie milczenia i nieprze-
szkadzanie sobie nawzajem. Rekreacja natomiast ma swoje miejsce, 
ale w czasie na nią przeznaczonym. 

10 Brat pełniący tygodniową służbę lektora otrzyma przed rozpoczęciem czyta-
nia nieco wina zmieszanego z wodą, ze względu na Komunię św. i aby nie było 
mu zbyt ciężko post znosić. 11 Później zaś zje posiłek razem z braćmi pełniący-
mi tygodniową służbę w kuchni i przy stole. 12 Bracia powinni czytać i śpiewać 
nie według kolejności, ale tylko ci, którzy mogą zbudować słuchających. 

Może dziwić uwaga odnosząca się do Komunii św. przy posłudze 
lektora. Prawdopodobnie wynikało to stąd, że w niedzielę główny 
posiłek następował zaraz po Eucharystii i wino zmieszane z wodą 
podawano lektorowi, aby przez przypadek nie wypluł kawałka jesz-
cze nie połkniętej do końca Komunii. Obiad spożywany bezpośred-
nio po Mszy Świętej staje się starochrześcijańską agapą (por. 1 Kor 
11). Dalsza uwaga przypomina podobną odnoszącą się do braci usłu-
gujących w kuchni, którzy powinni otrzymać przed posiłkiem coś do 
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zjedzenia, „aby w czasie posiłku służyli swoim braciom bez szemra-
nia i zmęczenia” (RegBen 35,13). To zalecenie wskazuje na roztrop-
ność św. Benedykta w podejściu do obowiązków.  

Dalej czytamy: „Bracia powinni czytać i śpiewać nie według ko-
lejności, ale tylko ci, którzy mogą zbudować słuchających”. Sztuka 
czytania jest bardzo ważna. Nie zwraca się na to uwagi ministrantom 
czytającym podczas Mszy Świętej w kościele, widać czytają teksty 
bez zrozumienia. Bywają jeszcze bardziej tragiczne fakty, gdy ksiądz 
czyta Ewangelię tak, jak gdyby czytał gazetę. Sposób czytania poka-
zuje, na ile człowiek, który czyta, wie, co robi. Przeciętny człowiek, 
który w niedzielę chodzi do kościoła i nie czyta Pisma Świętego na 
co dzień, ma z nim kontakt przez kilka minut i złe przeczytanie mar-
nuje okazję poznania Słowa Bożego. Właściwe przeczytanie tekstu 
przemawia do serca, gdy jednocześnie słuchamy z całą otwartością, 
stąd ogromna waga umiejętności słuchania.  

W czasach św. Benedykta mnisi, którzy nie umieli czytać, znali 
doskonale Pismo Święte dzięki temu, że słuchali czytania innych. U 
nas niestety słowo często nie zapada do wnętrza, ale przechodzi mi-
mo uszu albo rozpływa się w myśleniu polemicznym. Kiedy chcemy 
usłyszeć głębsze treści, trzeba zdystansować się do normalnego dzi-
siaj nastawienia polemicznego i zacząć słuchać słów tak, jak je ktoś 
powiedział, skupiając się na intencji mówiącego. Podobnie w przy-
padku czytania, nie wystarczy znajomość słów, ale trzeba skupić się 
na zrozumieniu tekstu. Przerażający jest dzisiaj wtórny analfabe-
tyzm, czyli tak zwany analfabetyzm funkcjonalny, to znaczy brak ro-
zumienia czytanego tekstu. Na przykład z badań wynika, że duży 
procent ludzi nie rozumie tego, co czyta spiker w czasie wiadomości 
w telewizji. Nie mają umiejętności wsłuchania się i przyjęcia tekstu 
na poziomie refleksyjnym.  

Jest to tym bardziej tragiczne, że nasza religia jest religią Słowa 
Wcielonego. Dla wiary konieczna jest właściwa kultura słowa. Nie 
ma prawdziwej wiary bez refleksji. Nie znaczy to, że musimy 
wszystko rozumieć. Potrzebne jest wyczucie sensu. Przykładem dla 
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nas jest Maryja, która „zachowywała wszystkie wydarzenia i rozwa-
żała w swoim sercu” (zob. Łk 2,51). Jej postawa jest streszczeniem 
duchowości chrześcijańskiej. W modlitwie też najważniejsze jest 
słuchanie, a nie mówienie. Człowiek powinien się otworzyć na Boga, 
a słowa, jakie wypowiadamy podczas modlitwy, mają charakter po-
mocniczy. W dialogu zwykle więcej powinien mówić ten, który jest 
mądrzejszy. Na modlitwie zatem trzeba przede wszystkim dać czas 
Bogu. Sam fakt, że mamy jedne usta i dwoje uszu, powinien dawać 
do myślenia. 

Ogólna uwaga odnosząca się do „czytania i śpiewania” posiada 
wyraźną analogię do liturgii. Widać, że św. Benedykt nadaje czyta-
niu w refektarzu wartość zbliżoną do czytania podczas liturgii. Jest to 
konkretny wyraz świadomości życia przed obliczem Boga i ku Jego 
chwale nie tylko podczas liturgii. Dlatego też niczego nie można za-
niedbywać, robić byle jak.  

39. O MIERZE POSIŁKU 
1 Sądzimy, że na główny codzienny posiłek, czy to w porze Seksty, czy w porze 
Nony, wystarczą dla każdego stołu – biorąc pod uwagę niedomagania różnych 
braci – dwie potrawy gotowane, 2 aby ten, kto jednej jeść nie może, posilił się 
drugą. 3 Tak więc dwie potrawy gotowane powinny wystarczyć wszystkim bra-
ciom; jeśli są także owoce albo świeże jarzyny, można dodać i trzecią. 

Kiedy porówna się to, co wyznacza w dziedzinie pożywienia św. 
Benedykt, z praktyką mnichów egipskich, jaką znamy np. z apo-
ftegmatów, widać dużą różnicę. Dla mnichów egipskich asceza od-
nosząca się do posiłków, do picia oraz do spania odgrywała bardzo 
ważną rolę. Stopniowo jednak mnisi odkrywali, że asceza fizyczna 
nie jest najważniejsza. O wiele ważniejsza jest asceza duchowa. 
Niemniej mnisi egipscy zazwyczaj jadali jeden raz dziennie ok. 
dziewiątej godziny dnia, co odpowiada naszej godzinie 15.00. W po-
równaniu z nimi zalecenia św. Benedykta charakteryzują się dużym 
umiarem i wyrozumiałością dla potrzeb człowieka. „Dwie potrawy 
gotowane”, a do tego owoce wyrażają prawdziwy rozsądek. Zasadni-
cza troska św. Benedykta dotyczy zachowania właściwej miary, to 
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znaczy, by ani nikt nie cierpiał zbytnio, ani też aby nikt nie popadł w 
lenistwo, opieszałość lub obżarstwo. Troska o właściwą miarę jedze-
nia wiąże się z ogólnym zaleceniem skierowanym do opata, aby bra-
cia nie mieli słusznych powodów do szemrania (por. RegBen 41,5). 
Oczywiście dla bardziej gorliwych istnieje możliwość podjęcia su-
rowszej ascezy postnej za zgodą opata.  

4 Jeden, hojnie odważony funt chleba jest dostateczną porcją na cały dzień bez 
względu na to, czy bracia jedzą tylko jeden posiłek, czy też dwa, w południe 
i wieczorem. 5 Jeżeli mają jeść także wieczorem, szafarz zachowa jedną trzecią 
tego funta, aby ją podać do obiadu. 

„Hojnie odważony funt chleba” – dobrze oddaje prawdziwe zatro-
skanie św. Benedykta o dobre wyżywienie mnichów. Podobnie dwa 
posiłki w ciągu dnia wyraźnie wykraczają poza surową ascezę mni-
chów egipskich.  

6 Jeśliby praca była bardziej wyczerpująca, opat ma władzę coś jeszcze dodać, 
skoro uzna to za stosowne. 7 Trzeba jednak przede wszystkim unikać braku 
umiaru, aby nigdy żaden mnich się nie przejadał. 8 Nic bowiem nie jest tak 
sprzeczne z życiem chrześcijańskim jak niepowściągliwość. 9 Pan nasz powiada 
przecież: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek ob-
żarstwa i pijaństwa (Łk 21,34). 

Ze zrozumieniem autentycznej potrzeby naturalnej idzie w parze 
troska o to, by mnisi się nie przejadali i w ten sposób nie popadli w 
ociężałość duchową. Najważniejsze jest serce i to, co się w nim dzie-
je. Wszelkie praktyki zewnętrzne i duchowe są ukierunkowane na 
jego czystość.  

10 Młodszym chłopcom należy dawać nie taką samą porcję jak dorosłym, lecz 
mniejszą, zachowując umiarkowanie we wszystkim. 
11 Mięsa natomiast zwierząt czworonożnych nie powinien nikt w ogóle jadać 
oprócz chorych, którzy są szczególnie osłabieni. 

Końcowe zdania odnoszą się do osób, które trzeba traktować wy-
jątkowo. Do nich w klasztorze należą dzieci i chorzy, którzy są trak-
towani jako słabsi. Dla nich istnieje odrębna miara także w jedzeniu. 
Ponadto dla chorych św. Benedykt ustanawia wyjątek, pozwalając 
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im na spożywanie mięsa zwierząt czworonożnych. To samo powta-
rza św. Benedykt w rozdziale o chorych (zob. RegBen 36,9). 

40. O MIERZE NAPOJU 
1 Każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki (1 Kor 7,7), 
2 dlatego też tylko z pewnymi zastrzeżeniami ustalamy ilość pożywienia sto-
sowną dla innych. 3 Mając jednak wzgląd na słabość chorych sądzimy, że jedna 
emina wina na dzień wystarczy dla każdego. 4 Jeśli zaś ktoś z łaski Pana może 
się bez wina obejść, niech wie, że otrzyma szczególną nagrodę. 

Podobnie jak w rozdziale o mierze posiłku tutaj także troską św. 
Benedykta jest zachowanie umiaru: ani za mało, co skłaniałoby do 
szemrania, ani zbyt dużo, co prowadziłoby do nadmiernego jedzenia 
lub picia. Jedna emina oznaczała w tym czasie prawdopodobnie ok. 
0,44 litra. Przy czym św. Benedykt wyraźnie jest zwolennikiem cał-
kowitej abstynencji. 

5 Gdyby warunki miejscowe, praca albo skwar letni kazały pić więcej, niech de-
cyduje o tym przełożony zwracając wszakże uwagę, by nie dochodziło nigdy 
do przesytu lub zgoła pijaństwa. 6 Czytamy wprawdzie, że picie wina w ogóle 
mnichom nie przystoi, ale skoro w naszych czasach nie można o tym mnichów 
przekonać, zgódźmy się przynajmniej na to, że należy pić mało, a nie aż do 
przesytu, 7 gdyż wino przywodzi do upadku nawet człowieka mądrego (Syr 
19,2). 

Widać, że problem picia wina był dla św. Benedykta dosyć istot-
ny. Choć sam był przeciwny spożywania wina, to jednak dla zacho-
wania pokoju we wspólnocie zezwalał na jego picie, starając się jed-
nak o zachowanie właściwej miary, by nie dochodziło do przesytu i 
nieprzyjemnych konsekwencji w postaci pijaństwa i nałogu. W tym 
przypadku widać jeszcze bardziej wyraźnie, jak pokój i troska o czy-
stość serca przez unikanie szemrania są zasadniczą troską św. Bene-
dykta. Wprost wyraża to Święty w następnych wierszach:  

8 Gdzie zaś warunki miejscowe są tego rodzaju, iż nie można znaleźć nawet 
wyżej określonej miary wina, lecz tylko znacznie mniej lub nawet ani kropli, 
niech, ci którzy tam mieszkają, błogosławią Boga i nie szemrają. 9 To zalecamy 
przede wszystkim, by nigdy nie było szemrania. 
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Wszystkie zewnętrzne sprawy należy tak uporządkować, aby nie 
było powodu do szemrania i wewnętrznego zbuntowania. Ten bunt 
jest czymś najbardziej niszczącym, bo uderza w samo serce. Wszel-
kie zewnętrzne uchybienia są o wiele łatwiejsze do uleczenia i nie 
powodują takiego zła, jak zło rodzące się w sercu. Stąd powtórzone 
kolejny raz ostrzeżenie przeciw szemraniu: „To zalecamy przede 
wszystkim, by nigdy nie było szemrania”. 

41. O PORACH POSIŁKÓW 
1 Od świętej Paschy aż do Zesłania Ducha Świętego niechaj bracia jedzą obiad 
w porze Seksty, a kolację wieczorem. 

Pierwotnie – jak wspomniano – u mnichów egipskich był tylko 
jeden posiłek w ciągu dnia zazwyczaj o dziewiątej godzinie, czyli 
naszej trzeciej po południu. Dla św. Benedykta pory posiłku wpisują 
się nie tylko w rytm pór roku, podobnie jak czas na poszczególne 
godziny liturgiczne, ale także w rytm roku kościelnego i charakter 
dnia. Okres wielkanocny, od którego rozpoczyna omawianie pór po-
siłków, jest okresem bez postu. Główny posiłek (obiad) mnisi spo-
żywają w południe, a wieczorem dodana jest jeszcze kolacja. Ciało w 
ten sposób uczestniczy w charakterze przeżywanych dni.  

2 Od Zesłania Ducha Świętego natomiast przez całe lato mnisi powinni w środy 
i piątki pościć aż do Nony, chyba że mają pracę w polu albo że skwar jest zbyt 
męczący.  

3 W pozostałe dni niech jedzą obiad w porze Seksty. 4 W porze Seksty należy 
jeść obiad także w środę i piątek, jeśli byłaby praca na polach albo skwar letni 
nazbyt wielki. O tym rozstrzyga opat, 5 który musi miarkować i układać 
wszystko w taki sposób, aby i dusze postępowały na drodze zbawienia, i bracia 
wykonywali swoją pracę nie mając słusznych powodów do szemrania. 

Pory posiłków zmieniają się po Zesłaniu Ducha Świętego, kiedy 
mnisi powinni wrócić do zwykłych postów. Zgodnie ze wspomnianą 
tradycją mnichów egipskich jedyny posiłek spożywano „w porze no-
ny”, czyli o trzeciej popołudniu. Było to dla wielu trudne. Wiemy, że 
od południa gnębiła wówczas mnichów acedia. Święty Benedykt w 
okresie świątecznym, kiedy nie ma zwykłych postów, poza obiadem 
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w południe dołożył drugi posiłek wieczorem. To samo, jak widać, 
zrobił w sytuacjach dużego wysiłku fizycznego braci. Jest to gest mi-
łosierdzia i rozsądku. Zwykłą praktykę postną na wzór mnichów z 
Egiptu każe jednak podejmować w środy i piątki, tradycyjne dni 
postne w tygodniu. Zasadniczą jego troską jest harmonijny wzrost 
duchowy, aby nie było powodów do szemrania. Żal i pretensja w 
sercu niszczą człowieka. Asceza, która nie liczy się z ludzką słabo-
ścią i w efekcie prowadzi do wewnętrznego niepokoju i szemrania, 
traci swój sens. Trzeba przede wszystkim zachować właściwą miarę i 
rozsądek. Jeżeli są mnisi bardziej gorliwi i stać ich na większą asce-
zę, to za zgodą opata zawsze mogą ją podejmować. Miara, o jakiej 
mowa w Regule, dotyczy wszystkich, czyli musi się liczyć z najsłab-
szymi. 

6 Od 13 września aż do początku Wielkiego Postu niechaj jedzą zawsze w porze 
Nony, 7 w czasie zaś Wielkiego Postu aż do Paschy dopiero pod wieczór po 
Nieszporach. 8 Nieszpory jednak należy odprawiać tak wcześnie, żeby bracia 
nie potrzebowali zapalać lampki przy stole, a wszystko kończyło się jeszcze 
w świetle dnia. 9 Zresztą w każdym okresie trzeba tak ustalać pory posiłków, 
czy to kolacji, czy to obiadu, aby wszystko za dnia się odbywało. 

Jak widać, wraz ze wzrostem ascezy – w czasie, gdy nie ma okre-
su świątecznego oraz nie prowadzi się już ciężkich prac na polu – 
posiłek jest przesuwany na godziny późniejsze. Zwykle na dziewiątą, 
czyli trzecią po południu, a w okresie Wielkiego Postu nawet na wie-
czór.  

Zasada, że wszystko powinno się odbywać za dnia, byłaby raczej 
trudna do przeprowadzenia u nas, gdzie różnica w długości dnia po-
między latem i zimą dochodzi do ok. 8 godzin! W Italii ta różnica nie 
jest aż tak wielka, niemniej wynosi kilka godzin. Dzisiaj także mamy 
inną sytuację odnośnie do oświetlenia, co bardzo upraszcza cały 
układ dnia i właściwie nie robimy różnicy w rozkładzie porządku 
dnia pomiędzy zimą i latem. Nakładają się dwa rytmy: z jednej stro-
ny rytm roczny naturalny, na który nakłada się jeszcze rytm życia 
kościelnego. Wydawałoby się, że w lecie człowiek nie musi tyle jeść, 
co w zimie, kiedy jest zimno i człowiek więcej spala, a zalecenia 
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ascetyczne wskazują odwrotnie. Jednak przez wieki w Europie przy-
zwyczailiśmy się, że w lecie jest więcej dostępnego jedzenia, nato-
miast problem zasadniczy pojawiał się w zimie i na wiosnę, kiedy 
nie było jeszcze zbiorów. Ludzie spożywali wówczas zapasy ze spi-
żarni. Największy głód był na przednówku, czyli przed pierwszymi 
zbiorami, późną wiosną. Zatem post w tym czasie był czymś „natu-
ralnym”. Zasadniczo ważne jest to, by zachować harmonię w życiu 
pomiędzy ciałem i duchem, uwzględniając sens tego, co właśnie 
przeżywamy. Każdy okres roku posiada swój charakter, co obecnie 
wydaje się zacierać.  

22. JAK POWINNI SPAĆ MNISI 
1 Niech każdy śpi we własnym łóżku. 2 Posłania otrzymają zgodnie ze zwycza-
jami zakonnymi i decyzją opata. 3 Jeśli to możliwe, niech wszyscy śpią w jednej 
celi; jeżeli zaś jest ich na to zbyt wielu, niech kładą się po dziesięciu lub dwu-
dziestu razem ze starszymi, którzy by nad nimi czuwali. 4 A światło powinno 
stale palić się w tej celi aż do rana. 

Spanie w odrębnych łóżkach należało do starszej tradycji mona-
stycznej. Było niezbędne dla zachowania odrębności. Natomiast 
wspólne dormitio, czyli sypialnia, wiąże się wpierw z ogólną zasadą 
życia cenobitycznego, w którym mnisi wspólnie się modlili w kapli-
cy, wspólnie spożywali posiłki, pracowali, spędzali czas na rekreacji. 
Wspólne spanie włącza się w ten wspólnotowy charakter życia. Jed-
nocześnie pomagało to zachować pewną dyscyplinę, o czym mówi 
np. wiersz 8. tego rozdziału. Ponadto w rozdziale 55. mowa jest o 
częstym przeglądaniu łóżek, „czy nie znajdzie w nich jakiejś prywat-
nej własności mnicha” (RegBen 55,16), co byłoby wyraźnym wy-
kroczeniem przeciw zasadzie wspólnotowości. Obecnie charakter lu-
dzi się zmienił, są inne standardy, każdy mnich ma swój pokój, to 
samo dotyczy kąpieli. Święty Benedykt każe kierować się zwycza-
jami miejscowymi i trzeba chyba dodać: czasu, w którym mnichom 
żyć przypadło. Niemniej Reguła podkreśla wspólnotowy charakter 
życia mnichów. Pamiętamy, że największą karą była ekskomunika – 
wykluczenie ze wspólnoty.  
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5 Niech śpią odziani, przepasani pasem lub sznurem. Niech jednak nie mają 
przy boku swoich noży, aby nikt się przez sen przypadkiem nie skaleczył. 6 Tak 
więc mnisi muszą być zawsze gotowi: na znak dany niech wstają bez chwili 
ociągania, a każdy niech się stara pierwszy przyjść na Służbę Bożą, wszelako 
z zachowaniem skromności i powagi. 

„Niech śpią odziani” kojarzy się z dyscypliną wojskową, do tego 
też nawiązuje fragment Prologu „Do ciebie więc kieruję teraz moje 
słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, 
a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, 
przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa”. Nie chodzi o 
dyscyplinę, tylko o czujne życie, nawet podczas snu. W tradycji du-
chowej sen kojarzy się ze stanem braku świadomości oraz 
z ospałością. W Prologu św. Benedykt wzywał do obudzenia się i 
„powstania ze snu” (zob. RegBen Prol 8). Podstawowym ćwicze-
niem duchowym mnicha powinno być czuwanie – czyli utrzymywa-
nie świadomości, że nieustannie żyjemy przed Bogiem i dla Boga. 
Sen jest stanem pozbawionym tej czujności. Dlatego naturalną po-
trzebę snu trzeba zaspokajać z umiarem, ale niejako zawsze w goto-
wości. Stąd odzienie i przepasanie sznurem, co jest symbolem goto-
wości. Przy tym trzeba jednak zawsze zachować zwykłą roztropność 
i ostrożność – stąd odłożenie noża, który mnich powinien zawsze 
przy sobie nosić. Niemniej sen nie może być „całkowitym wyluzo-
waniem się”, ale powinien być czujny, aby jak czytamy: „na znak 
dany niech wstają bez chwili ociągania”. Nie chodzi o samą dyscy-
plinę, ale gotowość podjęcia najważniejszego dzieła: Służby Bożej, 
czyli wspólnego stawania przed Bogiem. 

7 Łóżka młodszych braci nie powinny stać obok siebie, lecz rozdzielone posła-
niami starszych. 
8 Budząc się zaś na Służbę Bożą niech jedni drugich łagodnie zachęcają do 
wstania, aby ci, którym łatwo jest zaspać, nie mieli żadnej wymówki. 

Rozdzielenie łóżek młodszych mnichów miało służyć zachowaniu 
właściwej dyscypliny. Spanie w jednej sypialni ma tę zaletę, że nikt 
nie zaśpi. Podobnie wspólnota pobudza do bardziej ochotnego wsta-
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wania na nocne Oficjum. Ono, przerywając sen, jednocześnie przy-
pominało o obowiązku nieustannego bycia przed Bogiem. 

Ważny jest duch i intencja św. Benedykta. Kiedy np. mówi o po-
siłkach, z jednej strony uwzględnia ascezę, ale nie uważa jej za naj-
ważniejsze narzędzie duchowego wzrostu. O wiele ważniejsze jest 
posłuszeństwo i unikanie szemrania. Nie należy wchodzić w coś, co 
niszczy od środka, bo gdybyśmy osiągnęli szczyty ascezy, a jedno-
cześnie niszczyli swoje serce, to asceza taka nie ma żadnej wartości. 
Wśród mnichów egipskich było szereg wybitnych ascetów, którzy 
urośli w pychę, mniemając, że są kimś wielkim. Asceza ich nie bu-
dowała. Święty Benedykt korzysta już z tego doświadczenia i dba 
przede wszystkim o czystość serca. Zatem preferuje czujność oraz 
umiar, żeby w sercu nie pojawiało się zło, takie jak gnuśność czy 
szemranie. 

55. O UBRANIU I OBUWIU MNICHÓW 
1 Ubrania należy braciom dawać dostosowane do warunków miejscowych 
i klimatu, 2 gdyż w zimnych okolicach potrzeba więcej, a mniej w ciepłych. 
3 Opat musi wziąć to pod uwagę. 

Rozdział 55. następuje w Regule po rozdziale 54. mówiącym o 
tym, że mnich nie może otrzymywać niczego z zewnątrz, ale wszyst-
ko powinien otrzymywać od opata. Ten rozdział podejmuje właśnie 
to zadanie i określa, o co opat powinien się zatroszczyć z podstawo-
wych rzeczy, jakie mnich powinien otrzymać. Nie chodzi zatem o 
samo ubranie i obuwie, ale w ogóle o to, co niezbędne do życia. 
Pierwszą taką rzeczą jest ubranie, które mnich otrzymuje z klasztoru. 
Powinno ono być dostosowane do warunków, w jakich żyją mnisi – 
przede wszystkim do klimatu. Ważne jest to, by było dostatecznie 
ciepłe. Dla św. Benedykta istotny jest przede wszystkim wzgląd 
praktyczny. Mnich, zgodnie z mniszym ideałem, powinien być ubo-
gi, ale jednocześnie zabezpieczony we wszystko, co jest niezbędne w 
życiu. Ubóstwo polega na odrzuceniu wszelkich niepotrzebnych do-
datków. Takie kryterium stosuje św. Benedykt nie tylko w odniesie-
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niu do ubrania, ale np. wcześniej w odniesieniu do wszystkiego, co 
otrzymuje, a także w odniesieniu do jedzenia.  

4 My jednak sądzimy, że w klimacie umiarkowanym wystarczy każdemu mni-
chowi kukulla i tunika, 5 w zimie kukulla wełniana, w lecie lekka lub znoszona, 
6 ponadto szkaplerz do pracy, na nogi zaś pończochy i buty.  

Dla mnichów żyjących na Monte Cassino według św. Benedykta 
wystarczała jedynie kukulla, tunika, szkaplerz. Wszystkie one po-
winny być dostosowane do pory roku. Są to elementy tradycyjnego 
stroju nie tylko mnicha w tym czasie. Z nich wszystkich najbardziej 
monastyczna była kukulla, zewnętrzne okrycie wraz z kapturem. Tu-
nika, czyli długa szata po kostki lub kolana, była typowym strojem 
używanym przez wszystkich ludzi. Szkaplerz natomiast był rodzajem 
naszego fartucha nakładanego na tunikę, który pozwalał spokojnie i 
bezpiecznie pracować, oszczędzając tę ostatnią. Święty Benedykt w 
odniesieniu do stroju koncentruje się nad tym, by mnich otrzymał to, 
co niezbędne i jednocześnie aby było to praktyczne, natomiast nie 
zastanawia się nad jego symbolicznym sensem.  

7 Nad kolorem tych wszystkich rzeczy ani nad ich wyglądem niech się bracia 
nie zastanawiają, ale niech noszą takie, jakie można znaleźć w kraju, w którym 
żyją, albo jakie można taniej sprawić. 8 Opat zaś powinien zadbać o właściwe 
rozmiary, aby odzież była nie za krótka, lecz dostatecznie długa dla noszących 
ją mnichów. 

Dalsze uwagi św. Benedykta jedynie potwierdzają jego zdecydo-
wanie praktyczne nastawienie z troską o zachowanie ubóstwa i 
skromności. Zazwyczaj ubranie w społeczeństwie odgrywało i do 
dzisiaj odgrywa rolę znaczącą, gdyż wskazuje na charakter osoby 
oraz jej pozycję. Dla św. Benedykta zasadniczym kryterium wyboru 
ubrania, jego jakości i koloru jest skromność i ubóstwo. Wiąże się to 
z pokorą, która powinna charakteryzować mnicha. W rozdziale o po-
korze czytaliśmy:  

Szósty stopień pokory: jeśli mnich zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie, 
a cokolwiek mu zlecono czynić, uważa siebie [zawsze] za sługę złego 
i niegodnego (RegBen 7,49). 
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Mnich jest człowiekiem, który nie powinien mieć dużych wyma-
gań, ale ograniczyć się do tego, co jest niezbędnym minimum zgod-
nie z ewangelicznym ideałem. Zapominając o sobie, nie koncentrując 
się na swoich potrzebach i upodobaniach, powinien starać się wpierw 
i przede wszystkim o królestwo Boże i jego sprawiedliwość. Cała 
reszta to jedynie dodatek (zob. Mt 6,33). Opat, jako reprezentant Bo-
ga, powinien się zatroszczyć o to, co w życiu dla mnicha niezbędne.  

9 Kto otrzymuje nowe ubranie, niechaj od razu odda stare, które zostanie złożo-
ne w westiarni i przeznaczone dla biednych. 10 Mnichowi wystarczą bowiem 
dwie tuniki i dwie kukulle, żeby mógł je prać i zmieniać na noc. 11 Wszystko 
ponad to jest zbyteczne i należy usunąć. 12 Także pończochy i każdą inną rzecz 
starą bracia muszą oddać, gdy otrzymują nowe.  

Mnich nie powinien jednak wyglądać jak łachmaniarz. Jeżeli 
ubranie zaczyna się znacząco niszczyć, powinien dostać nowe. Jeżeli 
jednak pozostawione stare ubranie było przeznaczone dla ubogich, to 
znaczy, że nie były to już tylko łachmany. Mnisi, a właściwie klasz-
tor, nie należeli do najbiedniejszych ludzi. Ich skromne życie i ubra-
nie wynikało nie z biedy, ale z troski o życie duchowe i koniecznej 
ascezy. Jednocześnie musieli oni pamiętać o ludziach autentycznie 
biednych i o jałmużnie dla nich w różnych postaciach: czy to zuży-
tych ubraniach, czy posiłku, noclegu itp. Skoro stare ubranie: tunikę, 
szkaplerz i być może kukullę można było dać ubogim, oznaczało to, 
że takie odzienie nie było wyłącznie przeznaczone dla mnicha, jak to 
jest np. dzisiaj, kiedy nie możemy starych zużytych ubrań mnicha 
przekazywać innym, nie tyle z powodu ich całkowitego zużycia, ale 
dlatego, że jest to jedynie strój mnicha. Nie dotyczy to oczywiście 
ubrania o charakterze świeckim, jak np. kurtka, spodnie itp.  

„Wszystko ponad to jest zbyteczne i należy usunąć” (11) – wska-
zuje, jak dla św. Benedykta zasadniczym kryterium pozostaje 
skromność i pozostanie na tym, co niezbędne. Przypomina się w tym 
miejscu troska żyjącej wiele wieków później małej św. Teresy, która 
mając trudności na modlitwie, zaczynała myśleć nad tym, czy nie ma 
u siebie czegoś zbytecznego, co jej przeszkadza prawdziwie się mo-
dlić. 
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13 Wysłani w podróż dostają z westiarni spodnie, które po powrocie zwracają 
wyprane. 14 Również kukulle i tuniki, wydawane podróżującym z westiarni i po 
powrocie przez nich zwracane, powinny być nieco lepsze od tych, jakie nosi się 
zazwyczaj. 

Na zewnątrz klasztoru mnich nie powinien wyglądać jak łachma-
niarz, ale powinien być ubrany stosownie do godności powołania. 
Stąd specjalne ubranie na podróż wydawane z westiarni. Przy czym 
pojawia się w tym miejscu dodatkowy strój: spodnie. Jest to jedyne 
miejsce wspominające o ubraniu noszonym pod tuniką. Wyżej nie 
ma żadnej wzmianki o bieliźnie. W następnym fragmencie wymie-
nione są jedynie pończochy, co wskazuje, że ubranie mnichów nie 
ograniczało się jedynie do ubrania zewnętrznego.  

15 Do posłania łóżka wystarczy mata, szorstkie prześcieradło, przykrycie 
i podgłówek. 16 Łóżka te jednak opat powinien często przeglądać, czy nie znaj-
dzie w nich jakiejś prywatnej własności mnicha. 17 Gdyby u kogoś odkryto coś 
takiego, czego nie otrzymał on od opata, winny podlega bardzo ciężkiej karze. 
18 Aby wykorzenić do reszty tę występną skłonność do posiadania czegoś na 
własność, opat powinien dawać mnichom wszystko, czego im potrzeba, 19 a 
mianowicie: kukullę, tunikę, pończochy, buty, pas, nóż, rylec, igłę, chustkę do 
nosa, tabliczki do pisania, a wówczas nie będą już mogli tłumaczyć się ko-
nieczną potrzebą.  

Fragment dotyczący posłania łóżka jeszcze raz pokazuje, jak św. 
Benedykt kieruje się przede wszystkim kryterium ograniczenia po-
trzeb mnichów do tego, co niezbędne. Podkreśla to z jednej strony 
polecenie kontroli, czy mnisi w łóżku nie przechowują jakiejś „pry-
watnej własności”, a z drugiej potrzebę zaopatrzenia ich przez opata 
we wszystko, co niezbędne. To ostatnie jest konieczne, aby uniknąć 
potrzeby potajemnego gromadzenia czegoś dla siebie i nie dawać 
podstaw dla szemrania, o czym św. Benedykt mówi w innych miej-
scach Reguły. Zarówno „prywatna własność”, jak i szemranie nisz-
czą wspólnotę miłości, która wydaje się zasadniczą troską św. Bene-
dykta, o czym pisał w rozdziale 72 Reguły. 

20 Opat powinien jednak zawsze mieć w pamięci to ważne zdanie z Dziejów 
Apostolskich: każdemu rozdzielano według potrzeby (Dz 4,35). 21 A zatem i on 
również niechaj uwzględnia raczej potrzeby słabych niźli złą wolę zazdro-
snych. 22 A przy wszystkich decyzjach niech myśli o tym, że Bóg go potraktuje 
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tak, jak on braci. 

Wzgląd na zachowanie miłości powinien jednak zawsze przewa-
żać nad rygoryzmem, jak to św. Benedykt podkreśla w wielu miej-
scach, szczególnie w rozdziałach o opacie. Punktem wyjścia i wzo-
rem dla wspólnoty monastycznej jest wspólnota pierwotnego Kościo-
ła w Jerozolimie, gdzie każdemu rozdzielano według potrzeby (Dz 
4,35) i gdzie prywatna własność była znakiem zdrady i braku zawie-
rzenia Bogu, jak to przedstawiła tragiczna historia Ananiasza i Safiry 
z Dziejów Apostolskich (zob. Dz 5,1–11). 

KODEKS KARNY REGUŁY 
 Reguła posiada swój „kodeks karny”. Nie jest to najprzyjemniej-

sza część Reguły, jednak w życiu wspólnym niezbędna. Nie można 
tolerować we wspólnocie wszystkiego, bo taka wspólnota wkrótce 
straci swój charakter. Warto się przyjrzeć, jak św. Benedykt podcho-
dzi do zagrożeń i na co każe zwracać uwagę od tej strony, a także, 
jak poleca postępować wobec tych, którzy przyjmują niewłaściwą 
postawę.  

23. O EKSKOMUNICE ZA WINY 
1 Jeśli jakiś brat okazałby się krnąbrny, nieposłuszny, zarozumiały, niechętny 
lub też w jakikolwiek inny sposób sprzeciwiałby się świętej Regule 
i poleceniom przełożonych, 2 takiego powinni starsi mnisi zgodnie z nakazem 
Pana naszego napomnieć raz i drugi na osobności. 3 Gdyby się nie poprawił, na-
leży go zganić publicznie wobec wszystkich. 4 A gdyby i to nie pomogło, pod-
lega ów brat ekskomunice, jeśli może zrozumieć taką karę. 5 Jeśliby natomiast 
nie był zdolny tego pojąć, trzeba mu wymierzyć karę cielesną. 

Jak widzimy, św. Benedykt zwraca uwagę na postawy, które nisz-
czą właściwego ducha życia według Reguły. I tak, jeżeli warunkiem i 
podstawowym wysiłkiem powinno być posłuszeństwo, będące naj-
ważniejszym narzędziem walki z „własnymi chęciami”, czyli wła-
snym egocentryzmem, o tyle jeżeli ktoś uchyla się od posłuszeństwa, 
to świadczy to o złym duchu, jakim się kieruje. Dlatego nie można 
tego tolerować.  
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Pierwszy rozdział dotyczący kar właściwie przypomina nam zasa-
dy napomnienia braterskiego, jakie podaje Pan Jezus:  

Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się 
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! (Mt 18,15–17). 

Wobec czyjegoś grzechu wpierw trzeba porozmawiać z tym 
człowiekiem, tłumacząc błąd takiego postępowania. W klasztorze 
powinni to zrobić inni starsi mnisi. Powinno się to odbyć dyskretnie, 
na osobności jeszcze bez naciskania na przełożonego, że on powi-
nien napomnieć brata, a tym bardziej nie powinno się robić tego pu-
blicznie. Przy dyskretnym napomnieniu jest najlepsza okazja do te-
go, by zainteresowany je przyjął. Takie napomnienia powinno się 
powtarzać, o ile sytuacje się powtarzają. Wydaje się, że bardzo czę-
sto brak nam odwagi powiedzieć spokojnie na osobności drugiemu o 
jego słabości czy winie. U nas w Polsce najczęściej rozpoczyna się 
od obgadywania i gorszenia się złym postępowaniem innych. Potem 
idzie się ze skargą do przełożonych. Jednak ominięcie tego pierw-
szego etapu napomnienia braterskiego jest świadectwem braku bra-
terskiej miłości. Bywa niestety tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że 
robimy coś niestosownego albo na skutek braku uwag uważamy ta-
kie postępowanie za możliwe i tolerowane. Każdy z nas ma tenden-
cję do zwalniania się z rygorów, znajdując na to dostatecznie dużo 
racji usprawiedliwiających. Napomnienie braterskie w duchu miłości 
przypomina o właściwej postawie i postępowaniu. Dlatego też takie 
napomnienie jest wyrazem miłości braterskiej. Jeżeli ktoś od razu 
odbiera to jako atak na własną osobę, to świadczy to o jego niedoj-
rzałości. Pozostaje wówczas autorytet przełożonych i całej wspólno-
ty.  

Jeżeli napomnienie braterskie nie przyniosło skutku, sprawę nale-
ży odnieść do przełożonych i wspólnoty. Oczywiście należy rozpo-
cząć od przełożonego, a dopiero potem doprowadzić do konfrontacji 
na forum wspólnoty. I podobnie jak nie umiemy indywidualnie na-
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pomnieć kogoś, tak też nie umiemy na forum wspólnoty spokojnie 
przedstawić problemu i jego rzeczowej oceny. Natomiast taka kon-
frontacja z prawdą wobec całej wspólnoty jest bardzo ważna dla sa-
mej wspólnoty, która nieustannie musi się określać w odniesieniu do 
swojego charyzmatu. Brak uczciwej rozmowy we wspólnocie o 
prawdziwych problemach prowadzi do pokątnych rozmów i plotko-
wania. Prawdziwy dialog we wspólnocie jest przeciwieństwem 
wszelkiego szemrania i obmów. Taki dialog powinien się skoncen-
trować wokół prawdziwej oceny wartości i sensu postępowania. Je-
żeli taka konfrontacja prowadzi do awantur i wzajemnych uraz, to 
świadczy to o braku dojrzałości samej wspólnoty do dialogu w 
prawdzie. Uczciwej rozmowy na forum wspólnoty trzeba się uczyć. 
Jest to niezmiernie ważna umiejętność. Bez niej naszym postępowa-
niem rządzą emocje i namiętności, prowadząc do całkowitego niepo-
rozumienia. Każdy uczestnik konfrontacji wychodzi po awanturze z 
przekonaniem, że ma rację i że inni go prześladują. Takie przekona-
nia niszczą prawdziwą więź wspólnoty i ostatecznie prowadzą do jej 
destrukcji.  

Uparte obstawanie przy swoim prowadzi do użycia następnego 
środka, jakim jest ekskomunika, czyli do wyłączenia ze wspólnoty, 
„jeśli [ten brat] może zrozumieć taką karę”. Jeżeli natomiast nie po-
trafi jej zrozumieć, powinien otrzymać karę cielesną. Rodzaj eksko-
muniki lub kary cielesnej zależy od wielkości winy. 

24. W JAKI SPOSÓB NALEŻY EKSKOMUNIKOWAĆ WINNYCH 
1 Rodzaj ekskomuniki i kary w ogóle powinien zależeć od ciężaru winy; 2 ciężar 
ten zaś ocenić może tylko opat. 
3 Jeśliby jakiś brat popełnił błąd niezbyt wielki, wystarczy go wyłączyć ze 
wspólnego posiłku. 4 Pozbawienie zaś wspólnego posiłku pociąga za sobą dal-
sze skutki: taki brat nie może zaczynać psalmu ani antyfony w chórze, ani czy-
tać lekcji, dopóki nie dopełni zadośćuczynienia. 5 A jedzenie niech otrzymuje 
samotnie, gdy już wszyscy bracia się posilą, 6 na przykład, gdy wszyscy jedzą 
w porze Seksty, on niech je w porze Nony; jeżeli bracia jedzą w porze Nony, 
on wieczorem; 7 aż po stosownym zadośćuczynieniu uzyska wreszcie przeba-
czenie. 
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Słowo ekskomunika brzmi dla nas groźnie i kojarzy się z przeklę-
ciem kogoś. Jak widać z opisu rozdziału 24., nie ma ona nic wspól-
nego z żadnym potępieniem, ale jest rodzajem kary, która powinna 
wzbudzić poczucie skruchy. Jest ona zrozumiała jedynie wówczas, 
gdy sama wspólnota ma dla nas wielką wartość. W naszych czasach 
naznaczonych wielkim indywidualizmem takiego zrozumienia naj-
częściej brak i w związku z tym sama kara traci swój sens. Jeżeli do 
tego dołożyć charakterystyczną u nas opozycję w odniesieniu do 
władzy, to ktoś odsunięty od wspólnoty najczęściej znajduje „zrozu-
mienie” i „pociechę” u niektórych członków wspólnoty. Takie „zro-
zumienie” wzmacnia jego poczucie posiadania racji i cierpienia, 
prześladowania dla sprawiedliwości. Zamiast charakteru leczącego, 
sytuacja ekskomuniki może umacniać w winnym jego egocentryzm. 
Dzisiaj potrzeba nam głębokiej refleksji nad wartością wspólnoty i 
nauki myślenia wspólnotowego.  

25. O CIĘŻSZYCH WYKROCZENIACH 
1 Brat, który popełnił cięższe wykroczenie, zostaje pozbawiony uczestnictwa we 
wspólnym posiłku i udziału [we wspólnej modlitwie] w oratorium. 2 Żaden inny 
z braci nie ma prawa z nim się spotykać ani rozmawiać. 3 Powinien 
w samotności wykonywać zleconą mu pracę, pogrążony w pokutnym smutku, 
pomnąc na ów straszliwy wyrok Apostoła, który powiada: 4 Taki człowiek wy-
dany jest na zatracenia ciała, aby duch dostąpił zbawienia w dzień Pana (1 Kor 
5,5). 

Wspomniana wcześniej solidarność z bratem „prześladowanym” 
powoduje ogromne spustoszenie duchowe. Święty Benedykt, jak wi-
dać to w tym rozdziale, zdecydowanie zabrania nie tylko takiej soli-
darności, ale zakazuje nawet, wydawałoby się, oznak naturalnej 
życzliwości. Brzmi to dla nas strasznie ze względu na humanitaryzm, 
w jakim nas wychowywano przez ostatnie kilka wieków. Ale ta róż-
nica sposobu podejścia ukazuje zupełnie inną perspektywę patrzenia. 
My patrzymy przede wszystkim na człowieka i jego „przeżywaną 
biedę, cierpienie…”, natomiast św. Benedykt patrzy na jego dobro w 
perspektywie nauki Ewangelii. Punktem wyjścia św. Benedykta jest 
Boże objawienie o człowieku i prawdziwym jego dobru. My nato-
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miast koncentrujemy się na współczuciu, patrząc w istocie jedynie w 
perspektywie doczesnego szczęścia lub nieszczęścia i to w wymiarze 
przeżyciowym. Przez to dajemy sobie dzisiaj narzucić hierarchię 
wartości lansowaną przez ludzi całkowicie zlaicyzowanych. Kościół 
obecnie często jest stawiany w sytuacji, w której musi tłumaczyć się 
ze swoich moralnych rozstrzygnięć i to w sprawach najbardziej pod-
stawowych, w jakich do niedawna nie było żadnej dyskusji, bo dla 
wszystkich niezależnie od tego, czy byli wierzący, czy niewierzący, 
były one oczywiste. Spojrzenie „humanitarne” dokonało ogromnego 
spustoszenia w hierarchii wartości w naszej kulturze zachodniej.  

Omawiane rady św. Benedykta także w perspektywie humanitary-
zmu wydają się okrutne. Jednak rozmywanie winy i sprowadzenie 
kary do symbolicznego gestu powoduje, że sami stajemy się niepo-
ważni i nie potrafimy się nauczyć prawdziwej odpowiedzialności za 
nasze czyny. Tym samym jednak nie potrafimy się stać w pełni sobą. 
Święty Benedykt troszczy się wpierw i przede wszystkim o pełnię 
dojrzałości człowieka, która się wyraża odpowiedzialnością i konse-
kwencją w swoich wyborach. Jeżeli ktoś ucieka w zakłamanie, w po-
zór, w obronę siebie, to właściwie nie nadaje się do życia we wspól-
nocie monastycznej i ostatecznie radzi takiemu odejść lub go po pro-
stu usuwa. Dzisiaj usunięcie kogoś z klasztoru wymaga bardzo wy-
raźnych i to udowodnionych prawnie przewin o charakterze skandalu 
moralnego. Świętemu Benedyktowi wystarczyło, że ktoś upierał się 
przy swoim i nie chciał uznać opinii przełożonego (zob. RegBen 
71,9). 

Istnieje niewątpliwie zagrożenie z obu stron, zarówno wówczas, 
gdy istnieje zbytnia władza opata, który może wyłączać, a nawet wy-
rzucać ze wspólnoty, bo jeżeli tylko robi to według własnego upodo-
bania, a nie jak człowiek duchowy, który rozeznaje sprawę po Bo-
żemu, to wspólnota może wówczas doświadczyć kapryśnej władzy 
autokratycznej. Z drugiej strony, gdy opat właściwie nic nie może 
zrobić, to powstaje sytuacja sprzyjająca całkowitemu rozprzężeniu, 
co jest zupełnie sprzeczne z duchem św. Benedykta. Taka alternaty-
wa powstaje wówczas, gdy we wspólnocie zatraciło się wyczucie 
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podstawowych wartości i duchowego rozeznania przy jednoczesnym 
zaniku właściwej gorliwości. Jeżeli mnisi są autentycznie gorliwi i 
dobrze rozpoznają wartości duchowe, nie ma niebezpieczeństwa ani 
totalitaryzmu władzy, ani całkowitego rozprzężenia we wspólnocie. 
To jednak wymaga właściwego doboru braci i ich formacji.  

Święty Benedykt pisał swoją Regułę dla ludzi, dla których pod-
stawowe wartości monastyczne były oczywiste i dlatego o nich na-
wet nie wspomina. Stąd też nie obawia się o zagrożenie władzą auto-
kratyczną. Dzisiaj natomiast zagubiły się te wartości i stąd cały dra-
mat i możliwe zagrożenia. Wytraciły się zarówno gorliwość, jak du-
chowe rozeznanie, natomiast zostało nadmiernie rozwinięte mniema-
nie, że nam się „coś należy”. Egocentryzm powoduje, że żadna struk-
tura, żadne zasady same w sobie nie dają rozwiązania doskonałego. 
Zawsze można zasady i prawa odnoszące się do relacji we wspólno-
cie przeinaczyć według własnej subiektywności. Prawa muszą być 
wyryte w sercu i dlatego św. Benedykt pozostawia człowieka, który 
pobłądził w samotności, aby sam wewnętrznie odkrył prawdę. Bez 
jej odkrycia wewnątrz, próżne jest dalsze wychowanie. 

5 Posiłek ma spożywać samotnie w ilości i w czasie określonym jako stosowne 
dlań przez opata. 6 Niechaj też nikt przechodząc nie udziela mu błogosławień-
stwa ani nie błogosławi przeznaczonego dla niego posiłku. 

Doświadczenie pozostawienia, opuszczenia, pozbawienia wspól-
noty, ma leczyć, a nie stanowić karę. Jedynie w konfrontacji z rze-
czywistością możemy się czegoś prawdziwie nauczyć. Egocentryk 
chętnie korzysta ze wspólnoty, nic w zamian nie dając. Jeżeli go od-
ciąć od dóbr, z jakich we wspólnocie korzystał, ma szansę zrozumieć 
swój błąd. 

26. O TYCH, KTÓRZY SAMOWOLNIE PODCHODZĄ DO EKS-
KOMUNIKOWANYCH 

1 Jeśliby brat jakiś ośmielił się bez nakazu opata podejść w jakimkolwiek celu 
do brata ekskomunikowanego, rozmawiać z nim, albo przekazać mu polecenie, 
2 należy go ukarać taką samą ekskomuniką. 
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To zalecenie może wydać się okrutne, ale ono stoi na straży 
wspomnianego doświadczenia. Dzisiaj niestety najczęściej wycho-
wanie jest niekonsekwentne, co owocuje „wewnętrzną schizofrenią”. 
Znamy zasady, podpisujemy się pod nimi, ale w praktyce ich nie re-
spektujemy. Konsekwencja w wymaganiu posłuszeństwa wobec pod-
jętych decyzji uczy powagi życia, pozwala doświadczyć, że jest ono 
czymś ważnym, że w nim o coś chodzi. Brak konsekwencji powodu-
je, że życie się rozmywa, a tym samym traci sens. Jak powinna wy-
glądać dzisiaj konsekwencja i jaki powinien być rodzaj kary, to już 
zupełnie inna sprawa. Niemniej konsekwencja wobec wychowywa-
nych dzieci, a także dorosłych np. pracowników, jest czymś niezbęd-
nym i potrzebnym przede wszystkim dla nich, aby następował w nich 
wzrost duchowy.  

27. JAK OPAT POWINIEN SIĘ TROSZCZYĆ O EKSKOMUNIKO-
WANYCH 

1 Opat powinien z całą gorliwością troszczyć się o błądzących braci, ponieważ 
nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają (Mt 9,12). 2 Tak więc 
musi, jak mądry lekarz używać najróżniejszych sposobów: Niechaj posyła do 
nich “sympektów”, tzn. starszych i mądrych mnichów, 3 którzy by chwiejnego 
brata dyskretnie podnosili na duchu skłaniając do pokornego zadośćuczynienia 
za popełniony błąd, a jednocześnie pocieszali, by nie popadł ów człowiek 
w straszliwy smutek (2 Kor 2,7), 4 bo jak mówi znowu ten sam Apostoł, trzeba 
potwierdzić miłość (2 Kor 2,8 Wlg) względem niego. I niechaj wszyscy za nie-
go się modlą. 

Całość działania opata jest nastawiona na uleczenie brata, a nie na 
jego moralne osądzenie i potępienie. To jest podstawowa zasada w 
życiu monastycznym: szukania drogi do pełni życia, a nie szukanie 
moralnej oceny drugiego człowieka, własnych racji, przewagi nad 
innymi, czy inne działania wynikające z egocentrycznych motywów. 
Przy naszej współczesnej wrażliwości wcześniej wspomniane dzia-
łania mogą sugerować postępowanie restrykcyjne. Jednak inna była 
wrażliwość ludzi za czasów św. Benedykta niż ludzi współczesnych i 
musimy to uwzględnić przy czytaniu Reguły dzisiaj. Zasadnicza in-
tencja św. Benedykta, jak to pokazuje rozdział 27., jest na wskroś 
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ewangeliczna: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle 
mają (Mt 9,12). Działanie opata powinno być delikatne i wychodzą-
ce naprzeciw bratu, który się zahamował i lęka. Opat nie powinien 
sam podchodzić i rozpoczynać rozmowy z zablokowanym bratem. 
Taka rozmowa mogłaby wzbudzić w nim postawę obronną i przez to 
utrwalającą w nim zbuntowanie. Dlatego św. Benedykt zaleca posła-
nie do niego braci, z którymi ma on dobry kontakt. Ich przyjacielskie 
słowa o wiele łatwiej go skłonią do uznania własnego błędu, niż sło-
wa napomnienia od strony przełożonego.  

Zamknięcie się w sobie w urazie jest wielkim zagrożeniem dla 
człowieka, a sytuacja konfliktu z przełożonym stwarza szczególną 
okazję do pokusy w tym kierunku. Święty Benedykt, idąc za św. 
Pawłem, nazywa to zagrożenie: popadnięciem w straszliwy smutek. 
Jest ono większym złem niż jakikolwiek konkretny zły czyn. Prowa-
dzi bowiem do „zatwardziałości serca”, która jest wyrazem grzechu 
przeciwko Duchowi Świętemu. Stąd zaniedbanie właściwej troski o 
błądzącego brata mogłoby doprowadzić go do takiego strasznego 
grzechu. Sami wówczas ponosimy część winy za taki stan brata. Dla-
tego niezmiernie ważne jest właściwe podejście, które wykracza po-
za samą ocenę i patrzy na drugiego w perspektywie ostatecznego 
spotkania z Bogiem. Przy czym ta troska przyjmuje właściwy cha-
rakter, gdy wypływa z miłości. Trzeba potwierdzić miłość (2 Kor 2,8 
Wlg). Jak widzieliśmy to już wcześniej w wielu miejscach Reguły, 
św. Benedykt stale daje taką perspektywę patrzenia. Szczególnie za-
leca taką perspektywę opatowi. Znamy ją dobrze z drugiego rozdzia-
łu poświęconego temu, jaki powinien być opat. 

5 Opat musi poświęcić temu zadaniu bardzo wiele troski i z całą bystrością gor-
liwie zabiegać, by nie utracić żadnej z powierzonych mu owiec. 
6 Powinien bowiem pamiętać, że ma być opiekunem dusz chorych, a nie tyra-
nem zdrowych. 7 Niech więc lęka się groźnych słów Proroka, w których słychać 
głos samego Boga: Co było tłuste, braliście dla siebie, a co było słabe, odrzuci-
liście. 8 Niech naśladuje raczej ojcowską troskliwość Dobrego Pasterza: On 
przecież właśnie pozostawił w górach dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, 
a poszedł szukać jednej zabłąkanej. 9 Tak bardzo współczuł jej słabości, że ra-
czył wziąć ją na swe święte ramiona i sam odniósł z powrotem do trzody. 



 232 

Święty Benedykt przedstawia opatowi ideał Dobrego Pasterza. 
Był on bardzo dobrze znany w starożytnym Kościele. Potem nieco 
się zatarł i powrócił w postaci kultu Serca Jezusa, a ostatnio nabo-
żeństwa do Bożego Miłosierdzia. Niemniej ten ideał delikatności i 
miłosierdzia ujawnia się w sposób najbardziej wyraźny w odniesie-
niu do błądzących owiec, czyli tych, którzy potrzebują miłosierdzia, 
by powrócić do prawdziwego życia, dlatego też św. Benedykt pisze o 
nim wprost w rozdziale omawiającym troskę o braci błądzących.  

28. O TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ SIĘ POPRAWIĆ MIMO CZĘSTYCH 
NAPOMNIEŃ 

Szczególnym przypadkiem jest współbrat, który „nie chce się po-
prawić mimo częstych napomnień”. Okazuje się, że niezależnie od 
nawet najlepszego postępowania opata, ktoś może się zaciąć w upo-
rze. Święty Benedykt zaleca w tym przypadku:  

1 Jeśliby jakiś brat, często z powodu jakiegokolwiek błędu ganiony, a nawet 
ekskomunikowany, nie chciał się poprawić, powinien otrzymać surowszą karę, 
to znaczy, należy go jeszcze wychłostać. 2 Gdyby zaś wówczas się nie poprawił, 
a w dodatku, co nie daj Boże, uniesiony pychą, próbował jeszcze bronić słusz-
ności swoich czynów, opat musi postąpić jak mądry lekarz: 3 jeśli zastosował 
środki łagodzące, balsam napomnień, lekarstwo Pisma Świętego, wreszcie na-
wet rozpalone żelazo ekskomuniki i chłosty, 4 i mimo to jeśli widzi, że wszyst-
kie jego starania nie odnoszą żadnego skutku, ucieknie się wtedy do środka 
najpotężniejszego i wspólnie z wszystkimi braćmi będzie modlić się za błądzą-
cego, 5 aby Pan, który wszystko może, zwrócił zdrowie choremu bratu. 6 Jeśli 
jednak i to go nie uleczy, wówczas już opat sięgnie po miecz i odetnie tak, jak 
mówi to Apostoł: Usuńcie złego spośród was (1 Kor 5,13), 7 a na innym miej-
scu: Jeśli niewierny chce odejść, niech odejdzie (1 Kor 7,15), 8 aby jedna chora 
owca nie zaraziła całej trzody. 

Podobnie jak w przypadku wszelkiego dobrego działania modli-
twa pozostaje podstawą wszelkich dobrych owoców. Ona także jest 
„najpotężniejszym środkiem”, jak widzimy to w przytoczonym 
fragmencie Reguły. Wszystkie wcześniejsze środki: napomnienia, 
ekskomunika, chłosta należą do ludzkich środków wynikających z 
porządku życia we wspólnocie. Modlitwa oznacza zdecydowane od-
danie sprawy w ręce samego Boga, „który wszystko może, aby 
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zwrócił zdrowie choremu bratu”. Jeżeli jednak to nie pomaga, ozna-
cza to, że należy usunąć takiego współbrata ze wspólnoty. Jest to de-
cyzja bardzo trudna i, jak widzimy, podejmowana po zastosowaniu 
wszelkich możliwych prób pomocy dla błądzącego brata. Niemniej 
taka możliwość musi istnieć, gdyż w innym przypadku bardzo łatwo 
może to zniszczyć całą wspólnotę. Wydaje się, że tak się często dzie-
je we współczesnych wspólnotach, gdzie właściwie usunięcie ze 
wspólnoty wyeliminowano z praktyki życia. Nie oznacza ono prze-
cież wiecznego potępienia kogoś, ale także jest rodzajem lekarstwa. 
Znalezienie się poza wspólnotą pozwala takiemu człowiekowi 
uświadomić sobie powagę i odpowiedzialność konieczną w życiu 
wspólnym. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia i nawet przy kom-
pletnej nieodpowiedzialności oraz destruktywnym działaniu kogoś 
nigdy takie usunięcie nie następuje, powoduje to demoralizację in-
nych. Stanowi bowiem sygnał, że można robić wszystko, cokolwiek 
człowiek chce, bo nie ma za to żadnej istotnej konsekwencji. A każ-
dy z nas ma tendencję do zwalniania się z wysiłku. Dlatego potrzeba 
nam zewnętrznych inspiracji i pobudzenia. 

29. CZY PRZYJMOWAĆ PONOWNIE BRACI, KTÓRZY WYSTĄPILI Z 
KLASZTORU 

1 Brat, który z własnej winy występuje z klasztoru, jeśliby chciał wrócić, niech 
najpierw obieca całkowitą poprawę w tym, co było powodem jego wystąpienia. 
2 Przyjąć go należy na ostatnie miejsce, aby w ten sposób wypróbować jego po-
korę. 3 Jeśliby znowu wystąpił, może być przyjęty do trzech razy. Potem już 
musi wiedzieć, że nie ma dla niego żadnej drogi powrotu. 

Widać problem występowania z klasztoru był znany od samych 
początków. Powstaje jednak pytanie: co zrobić, gdy taki człowiek 
pragnie wrócić do wspólnoty? Pytanie takie było bardzo istotne dla 
wczesnego Kościoła w czasach prześladowań (III w.). Niektórzy z 
lęku lub przez swoją słabość, ulegając presji władzy i środowiska, 
robili coś, co ich wyłączało ze wspólnoty Kościoła. Najczęściej cho-
dziło o formalną ofiarę złożoną bóstwu opiekuńczemu lub bóstwu 
reprezentującemu Rzym lub władzę. Kiedy prześladowania ustępo-
wały, ludzie ci pragnęli wrócić do wspólnoty Kościoła, co oburzało 
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tych, którzy wytrwali i nie poddali się takim naciskom, często płacąc 
za to swoim życiem lub prześladowaniem, które dotykało całej ro-
dziny. Wobec nich owi „upadli” (lapsi) byli zdrajcami. Czy można 
ich z powrotem przyjąć do wspólnoty? 

Istniały bardzo różne podejścia od całkowitego odrzucenia ich i 
„pozostawienia ich Szatanowi”, po bardzo miłosierne przygarnięcie 
„zbłąkanych owiec”. Ostatecznie Kościół przyjmował ich z powro-
tem do wspólnoty, zadając jakiś czas pokuty. Dla św. Benedykta ten 
problem posiada nieco inny wymiar. Ci, którzy wyszli z klasztoru, 
zrobili to ze względu na jakieś osobiste racje. Nie były to powody 
związane z prześladowaniem, bo takich w jego czasach nie było. 
Kiedy przyjmuje ich z powrotem do wspólnoty, stawia wyraźny wa-
runek: „niech najpierw obieca całkowitą poprawę w tym, co było 
powodem jego wystąpienia” (RegBen 29,1). W naszym życiu nie-
zmiernie istotna jest refleksja nad tym, co zrobiliśmy. Pamiętamy, że 
zasadą rozpoznawania wartości duchowej czynu są owoce. Dlatego 
też rozpoznanie tych owoców jest niezmiernie ważne. Jest to szcze-
gólnie ważne w momencie, gdy ten czyn doprowadza do czegoś tak 
zasadniczego, jak wystąpienie z klasztoru. W życiu małżeńskim po-
dobną wagę ma zdrada lub odejście od współmałżonka. Jeżeli doszło 
do tak dramatycznego zdarzenia, nie można go pozostawić bez głęb-
szej refleksji i oceny duchowej. Powrót autentyczny powinien wy-
pływać z tej refleksji i uznania popełnionego błędu. Fatalna w skut-
kach jest spontaniczna próba przywrócenia tego, co było poprzednio, 
tak jak gdyby nic się nie stało. Jest to wówczas ucieczka przed kon-
sekwencjami własnych czynów. Nie ma możliwości powrotu do te-
go, co było. Ponowne przyjście do klasztoru powinno prowadzić do 
zmiany, która eliminuje powody wystąpienia. Trzeba się nauczyć 
czegoś na własnych błędach. Inaczej pozostaje się niedojrzałym i 
powrót niczego nie wnosi do wewnętrznego rozwoju.  

Uznanie własnego błędu, a trzeba by tutaj dodać także, że i 
wspólnota musi się zastanowić, czy sama nie popełniła błędu w od-
niesieniu do brata, który odszedł, uznanie błędu staje się podstawą do 
leczenia i przyszłego zdrowia. Staje się zatem podstawą jego ponow-
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nego przyjęcia do klasztoru. Podobnie jak w przypadku nowicjusza 
potrzeba takiego brata poddać próbie. Święty Benedykt mówi jedy-
nie o przydzieleniu mu ostatniego miejsca. Jest to próba pokory i 
próba wewnętrznej determinacji, z jaką została podjęta decyzja po-
nownego przyjścia do wspólnoty. Jeżeli nie ma on w sobie determi-
nacji, z jego powrotu nic nie wyjdzie. Znowu pojawią się kolejne 
trudności i wraz z nimi pokusa wystąpienia. Jak widać z tekstu, by-
wały także kilkukrotne wystąpienia i powroty. Święty Benedykt był 
miłosierny i przyjmował ponownie występującego, ale wyznaczył 
granicę: do trzech razy. Większa liczba takich wystąpień świadczy 
raczej o jakiejś osobowej niedojrzałości lub dewiacji. 

30. JAK NALEŻY KARAĆ MŁODSZYCH CHŁOPCÓW 
1 Każdy wiek i stopień rozeznania wymaga właściwego traktowania. 2 Dlatego 
też ilekroć popełnią jakiś błąd chłopcy, ludzie bardzo młodzi, lub tacy, którzy 
nie mogą w pełni zrozumieć, jak ciężką karą jest ekskomunika, 3 trzeba ich kar-
cić surowym postem albo dotkliwą chłostą, aby się poprawili. 

Kara nie jest rodzajem „wyrównania” win, ale powinna służyć le-
czeniu. Dlatego musi być dostosowana do dojrzałości człowieka. 
Dzisiaj preferuje się tłumaczenie, wyjaśnianie, ustne napomnienia. 
Kary fizyczne są potępiane jako niepedagogiczne. Dla kogoś dojrza-
łego i wrażliwego niewątpliwie wystarczy napomnienie, które budzi 
wewnętrzną refleksję, skruchę i poprawę w tym, co było złe. Kara 
ekskomuniki za ciężkie przewinienia także wymaga zrozumienia.  

Pojawia się jednak problem, gdy ktoś nie rozumie, kiedy mu się 
tłumaczy zło jakiegoś czynu, nie rozumie sensu napomnienia albo 
jest na tyle wyrachowany w swoim działaniu, że lekceważy słowne 
uwagi. Odnosi się to do ludzi niedojrzałych, a w szczególności do 
dzieci. W ich przypadku samo napomnienie bywa zupełnie niesku-
teczne. Taki człowiek żyje często na poziomie walki o „swoje” i to, 
co się dzieje, widzi jedynie w perspektywie własnego interesu lub 
ewentualnie zagrożenia. Patrzy on i próbuje, co może, a czego nie, co 
okazuje się skuteczne w osiąganiu swojego, a kiedy następuje prze-
kroczenie granic, które prowadzi do przykrych konsekwencji. Dla 
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niego żadne perswazje, napomnienia, o ile za nimi nie idzie jakaś 
konsekwencja, nie mają znaczenia. Znaczenie ma jedynie konkretne 
doświadczenie, że to, co zakazane, się nie opłaca. Kara fizyczna w 
rodzaju postu czy chłosty jest czymś przykrym i jednocześnie stano-
wi mocny sygnał, że nie pozwala się robić czegoś zakazanego. Nie-
zmiernie ważne w tym przypadku są jasny komunikat i konsekwen-
cja. Przez nie dziecko stopniowo dojrzewa do zrozumienia prawdzi-
wego sensu słów i ich znaczenia. Ale jest to możliwe jedynie wów-
czas, gdy włącza się refleksja. Kara fizyczna ma charakter wycho-
wawczy, a nie karny, tj. odpłaty za popełnione zło. To jest bardzo 
ważna uwaga, którą św. Benedykt stale ma na myśli. 

44. JAK POWINNI ZADOŚĆUCZYNIĆ BRACIA EKSKOMUNIKOWANI 
1 Kogo za ciężkie wykroczenie wyłączono z udziału we wspólnej modlitwie 
i posiłku, ten niechaj rzuci się na ziemię przed drzwiami oratorium w czasie, 
gdy odprawia się w nim Służba Boża. Niech nic nie mówi, 2 a tylko leży twarzą 
do ziemi, upadłszy pod nogi wszystkim, którzy z oratorium wychodzą. 
3 I będzie to czynił tak długo, dopóki opat nie zdecyduje, że dość już odpoku-
tował. 

Opisana praktyka pokutna nawiązuje do starej tradycji Kościoła. 
Jeżeli ktoś bardzo ciężko zgrzeszył, to zostawał na jakiś czas wyłą-
czony (ekskomunikowany) ze wspólnoty eucharystycznej. Przycho-
dził on pod kościół, ale nie miał prawa do niego wchodzić na nabo-
żeństwo, aż do czasu, gdy biskup go przyjął z powrotem do pełnej 
wspólnoty. Czasem ten powrót miał jeszcze swoje etapy. Wpierw 
mógł przychodzić do kościoła na liturgię słowa, jednak razem z kate-
chumenami musiał opuścić kościół, gdy rozpoczynała się liturgia eu-
charystyczna. Zazwyczaj pokuta kończyła się w Wielką Sobotę pod-
czas Liturgii Paschalnej. Po geście pojednania, który mu przekazy-
wał biskup, pokutnik mógł w pełni wrócić do wspólnoty. Czas eks-
komuniki był różny. Mógł trwać szereg tygodni, miesięcy lub nawet 
kilka lat. Późniejsze odpusty odnosiły się właśnie do czasu pokuty w 
formie ekskomuniki. Różnym praktykom pokutnym nadawano pra-
wo zwolnienia z określonego okresu pokuty. 
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Opisana pokuta w Regule wywodzi się niewątpliwie z tej tradycji. 
Przy czym, jak widać, największą karą było wyłączenie ze wspólnej 
liturgii, która była najważniejszym dziełem wykonywanym we 
wspólnocie. Nie mógł w niej uczestniczyć ktoś, kto zgrzeszył prze-
ciw Bogu lub wspólnocie. Musiał on wpierw odpokutować. Gesty 
pokutnego uniżenia wyrażały zdecydowane pragnienie zadośćuczy-
nienia i powrotu do pełnej wspólnoty z braćmi. Długość pokuty usta-
lał opat, a pokutujący nie mógł mieć pretensji, że pokuta powinna 
być krótsza. W tym czasie ludzie doskonale wiedzieli, że nic im się 
nie należy w dziedzinie udziału w Bożych misteriach, że ten udział 
jest wielkim zaszczytem i wynika jedynie z Bożej łaskawości. 
Grzech powoduje utratę właściwego usposobienia do wzięcia udziału 
w Bożych misteriach. Dopiero właściwe oczyszczenie przywraca 
nam odpowiednie usposobienie do takiego udziału. Oczyszczenie 
jest jednak łaską, a nie czymś, co sami jesteśmy w stanie zrobić. 
Opat wyraża w tym momencie wolę samego Boga.  

4 Kiedy opat rozkaże mu przyjść, niech się rzuci do stóp najpierw jemu, potem 
zaś wszystkim braciom prosząc, by się za niego modlili. 5 A jeśli opat tak po-
stanowi, zostanie przyjęty z powrotem do chóru, na miejsce przez opata wy-
znaczone. 6 Niech się jednak nie waży w oratorium zaczynać psalmu ani czytać 
lekcji ani czegokolwiek innego bez nowego nakazu opata. 7 A na wszystkich 
godzinach Oficjum, gdy Służba Boża dobiegnie końca, niech w miejscu, gdzie 
stoi, rzuci się na ziemię. 8 I tak będzie zadośćczynił, aż mu opat poleci, by za-
przestał tej pokuty. 

Przyjęcie do wspólnoty liturgicznej nie oznaczało jeszcze pełnego 
zadośćuczynienia i przebaczenia. Widać uznawano, że jeszcze poku-
tujący powinien wyrazić swoją skruchę wobec samej wspólnoty. 
Miało to cel pedagogiczny, aby poważne grzechy nie powtarzały się 
we wspólnocie. Ponadto „rzucanie się na ziemię przed braćmi” było 
wyrazem upokorzenia, łamiącym wszelką pychę, która mogła jeszcze 
pozostawać w sercu pokutnika.  

Dzisiaj takie praktyki pokutne wydają się „nieludzkie” lub przy-
najmniej „poniżające” dla godności człowieka. 1500 lat temu była 
inna sytuacja zarówno społeczna, jak i inaczej wyglądała relacja jed-
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nostki do społeczeństwa. Takie szokujące dla nas czasem niektóre 
praktyki wówczas nie szokowały. Niezależnie od tego dzisiaj trzeba 
by ustalić nieco inne praktyki pokutne. Ogólna praktyka wskazuje na 
to, że dzisiaj w imię ratowania „godności” osoby pokutę sprowadza 
się faktycznie do nieznacznych gestów wykonywanych w samotno-
ści, poza wspólnotą. Zapomniano o bardzo głęboko zakorzenionej w 
nas potrzebie pokuty wobec innych. Pokuta jest potrzebna nam sa-
mym, bo jedynie winę odpokutowaną można prawdziwie zostawić za 
sobą. Prześlizganie się nad pokutą powoduje wewnętrzne rozmycie 
pozostawiające jakiś rodzaj sfrustrowania. Jego najważniejszym 
wymiarem jest świadomość, że w istocie niepoważnie traktujemy za-
równo Boga, jak i samych siebie w relacji do Niego. Jeżeli jesteśmy 
osobami wolnymi i odpowiedzialnymi, to grzech musi mieć swoje 
konsekwencje. Uznanie go jedynie za pomyłkę czy nieporozumienie 
w istocie podważa naszą wolność i odpowiedzialność, a tym samym 
godność. Wydaje się, że trzeba by dzisiaj poważnie przemyśleć prak-
tyki pokutne w wymiarze wspólnotowym. 

9 Ci zaś, którzy za lekkie przewinienia zostali wyłączeni tylko z udziału 
w posiłku, niech odbywają zadośćuczynienie w oratorium tak długo, jak im 
opat nakaże. 10 Niech czynią to, dopóki im nie pobłogosławi i nie powie: Wy-
starczy. 

Wyłączenie ze wspólnego posiłku jest mniejszą ekskomuniką. 
Widać tutaj bardzo wyraźną hierarchię wartości. Niemniej pokuta 
odbywa się w oratorium wobec wszystkich. Zakończenie pokuty tak-
że odbywa się wobec całej wspólnoty i ewentualne urazy powinny 
być darowane. Nikt nie powinien od tego momentu wracać do 
uprzednich niefortunnych wydarzeń. Pokuta i przebaczenie należą do 
elementów zdrowego życia wspólnotowego. 

45. O TYCH, KTÓRZY MYLĄ SIĘ W ORATORIUM 
1 Jeśli ktoś pomyli się w psalmie, w responsorium, w antyfonie albo w lekcji, 
powinien dla zadośćuczynienia upokorzyć się przed wszystkimi. Gdyby tego 
nie zrobił, podlega surowszej karze, 2 jako że nie chciał naprawić przez pokorę 
błędu popełnionego przez niedbalstwo.  
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Liturgia jest wspólnym dziełem całej wspólnoty, ale jako cząstki, 
czy raczej reprezentacji Kościoła wobec Boga. Dlatego wszelkie błę-
dy podczas liturgii powinny się wyrazić przed tą wspólnotą i nawet 
podczas samej liturgii. Satysfakcjonujące w pewnym sensie jest wy-
powiedzenie: „Przepraszam” wobec wszystkich.  

Jak wiemy, najważniejszymi słowami w naszych relacjach z in-
nymi są słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. One są podstawą kul-
tury współżycia we wspólnocie i dlatego gest satysfakcji jest czymś 
oczywistym. Jednak okazuje się, że bardzo często taki gest nas w ja-
kiś sposób boli. Pojawia się wątpliwość, czy rzeczywiście musimy 
zadośćuczynić, bo przecież niczego złego nie zrobiliśmy, przecież 
tego nie chcieliśmy itd. Niektórzy wręcz uważają, że takie zadośću-
czynienie poniża człowieka i dlatego jest praktyką nie do przyjęcia. 
Odzywa się w nas urażona duma, na którą jesteśmy uwrażliwieni 
szczególnie od czasów oświecenia. Kiedy do niej dołącza się myśle-
nie w kategoriach moralnej winy lub jej braku, pojawia się wyżej 
wspomniana argumentacja: jestem niewinny, więc dlaczego mam się 
poniżać?  

Jest to złe myślenie, bo nie wyrasta z pokory, ale z pychy. Zwykle 
przepraszamy innych nie tylko za zło moralne, ale także za błędy, ja-
kie popełniliśmy przez brak wiedzy, właściwych umiejętności lub po 
prostu bezwiednie, a nawet przepraszamy za coś, co stało się bez na-
szego udziału, ale jakoś w powiązaniu z naszą osobą. Proste: „Prze-
praszam”, pozwala spokojnie wrócić do niezachwianej relacji z in-
nymi. Kiedy natomiast uruchamia się mechanizm obronny, w którym 
staramy się usprawiedliwić, znaleźć rację, dla których nie musimy 
przepraszać, sprawa zaczyna się komplikować, powstają napięcia, 
które wzbierają i ostatecznie prowadzą do wzajemnych pretensji i ła-
twego wybuchu agresji z byle powodu. 

Zalecenie wyrażenia zadośćuczynienia od razu po zauważeniu 
błędu realizuje konkretnie zalecenie z Prologu Reguły: „A gdy diabeł 
mu coś doradza, odtrąca go razem z jego podszeptami daleko od 
swego serca i od razu wniwecz obraca, a rodzące się pokusy rozbija 
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o Chrystusa [jak o skałę]” (RegBen Prol 28). Pojawiające się w nas 
usprawiedliwienia są rodzajem podszeptów szatańskich. Święty Be-
nedykt natomiast uczy nas prostoty świadomie wybranej. W ten spo-
sób satysfakcje w chórze są konkretnym wyrazem bycia w szkole 
służby Pańskiej (zob. RegBen Prol 45). Tutaj małych błędów nie 
lekceważy się, ale stają się one okazją do pracy nad sobą. I podobnie 
jak w szkole najważniejsza jest nie tyle osiągnięta już wiedza i do-
skonałość w zawodzie, ile zdecydowanie i pilność w nauce, tak w 
klasztorze rozstrzygające jest zdecydowanie na pracę nad sobą. Stąd 
„surowsza kara”, czyli w ogóle kara, a nie zwykła satysfakcja, dla 
tych, którzy ulegają pokusie upierania się przy swoim i przez to nie 
podejmują pracy nad sobą. Pamiętamy, że św. Benedykt jako waru-
nek przyjęcia do klasztoru postawił „prawdziwe szukanie Boga”, 
które wyraża się między innymi gorliwością „w Służbie Bożej, 
w posłuszeństwie, w znoszeniu upokorzeń” (zob. RegBen 58,7).  

3 Chłopcy za takie przewinienie mają otrzymać chłostę. 

Chłosta jest dzisiaj na cenzurowanym, a nawet wręcz zakazana 
jako środek pedagogiczny. Jednak przez wieki była normalnym 
środkiem używanym nie tylko wobec dzieci, ale nawet dorosłych, 
czego świadectwa mamy np. w Biblii. Święty Paweł także poniósł 
taką karę i to niejednokrotnie (zob. 2 Kor 11,23–25). Istotny jest w 
tym względzie właściwy środek trafiający do człowieka, o czym 
mówiliśmy przy okazji komentarza do rozdziału 30. Chłosta ucho-
dziła za czasów św. Benedykta za adekwatny środek przekazania in-
formacji, że nie można się upierać przy swoim. Dzisiaj przede 
wszystkim nie mamy w klasztorach do czynienia z dziećmi, a gdyby 
były, to pewnie trzeba by pomyśleć o innego rodzaju karach.  

46. O TYCH, KTÓRZY POPEŁNIĄ JAKIEŚ INNE UCHYBIENIE 
1 Kto przy jakiejkolwiek pracy, w kuchni, w spiżarni, usługując przy stole, 
w piekarni, w ogrodzie, wykonując jakieś rzemiosło, albo w jakimkolwiek in-
nym miejscu popełni jakieś uchybienie, 2 coś stłucze albo zgubi, albo jakąkol-
wiek inną szkodę wyrządzi, 3 powinien przyjść od razu, do winy się przyznać 
i z własnej woli zadośćuczynić za błąd swój wobec opata i wspólnoty. 4 Jeśli 
wiadomość o uchybieniu przyniesie ktoś inny, winowajca zostanie surowiej 
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ukarany. 

Ten rozdział jeszcze bardziej uwypukla wymiar szkoły w życiu 
monastycznym. Zdecydowanie się na nią w życiu wspólnym wyraża 
się konkretną postawą. Klasztor nie jest rodzajem obozu pracy, gdzie 
każdy stara się jak najmniej ucierpieć i jeżeli to możliwe uniknąć 
przykrych kar, które mógłby otrzymać za popełnione błędy lub 
uchybienia. Jest on wspólnotą ludzi, którzy wiedzą, że to życie jest 
dla nich szkołą i miejscem przygotowania się do prawdziwego życia, 
a oni sami są uczniami w tej szkole. Stąd potrzebna jest zwykła ucz-
ciwość ucznia, który nie chce niczego udawać, kamuflować ani 
oszukiwać nauczycieli, bo wie, że chodzi o jego własne dobro, a je-
żeli będzie coś udawał lub oszukiwał, to sam na tym straci. Ta ucz-
ciwość wyraża się samodzielnym zgłaszaniem popełnionych błędów 
czy uchybień. Brak takiej uczciwości powoduje, że wspólnota prze-
staje być szkołą, a staje się terenem realizacji swojego, co przeczy 
zasadniczej idei św. Benedykta i monastycyzmu w ogóle. Dlatego 
surowa kara w takim przypadku. 

5 Jeśli jednak chodzi o grzech ukryty w duszy, niechaj wyjawi go tylko opatowi 
lub ojcu duchownemu, 6 ci zaś powinni umieć leczyć i własne, i cudze rany, nie 
odsłaniając ich [niepotrzebnie] i nie rozgłaszając. 

Niezmiernie ważna jest zasada, aby wszelkie sprawy załatwiać we 
właściwym miejscu i wobec właściwych osób. Jeżeli zawiniliśmy 
wobec wspólnoty, to należy także wobec tej wspólnoty wyrazić swo-
ją skruchę, czyli przeprosić. Jeżeli coś wydarzyło się wobec jakiejś 
określonej osoby, to taka satysfakcja powinna się odnieść do niej 
samej, bez niepotrzebnego rozgłaszania całej sprawy wkoło. Nasze 
zadośćuczynienie jest rodzajem odcięcia się od tego, co złe, a tym 
samym nieustannym potwierdzaniem dobra. W naszej niedawnej tra-
dycji istniała instytucja „kapituły win”, która polegała na tym, że raz 
w tygodniu zbierała się cała wspólnota i każdy z mnichów oskarżał 
się o popełnione uchybienia i błędy oraz spowodowane straty. Po-
nieważ w pewnym momencie uznano, że te kapituły stają się śmiesz-
ne ze względu na banalność wyznawanych win, zrezygnowano z ich 



 242 

kontynuowania. Niestety w ich miejsce nie powołano żadnej innej 
formy wyrażana przed wspólnotą własnych przewinień.  

Słowa mówiące o „grzechach ukrytych w duszy” najlepiej ukazu-
ją, jak w karach i zadośćuczynieniach nie chodzi o realizację dosko-
nałej sprawiedliwości tutaj na ziemi, ale o nieustanne potwierdzanie 
naszego podstawowego wyboru Boga i traktowania życia jako szkoły 
w drodze do Niego. Grzechy ukryte w duszy mogą przecież zawierać 
bardzo poważne uchybienia i winy. Jednak w ich przypadku należy 
zachować dyskrecję i nie rozgłaszać ich we wspólnocie. Obowiązuje 
tutaj tajemnica spowiedzi, która służy zachowaniu godności osoby 
ludzkiej i prawa do posiadania dobrego imienia. Wszystkie przewi-
dywane kary i zadośćuczynienia także respektują te podstawowe 
prawa i w żaden sposób nie można przez nie niszczyć żadnego czło-
wieka.  

Jednocześnie widać, że zasadniczym zadaniem opata i ojców du-
chownych jest umiejętne leczenie, a nie pognębienie winowajców. 
Cały kodeks karny Reguły wyrasta z tego przeświadczenia. Z tego 
wynika, że trzeba odpowiednio dostosowywać same przepisy do sy-
tuacji i kultury w tym zakresie panujących w określonym miejscu i 
czasie. 

KONTAKTY Z LUDŹMI SPOZA WSPÓLNOTY 

66. O FURTIANACH KLASZTORNYCH 
Klasztor w rozumieniu św. Benedykta tworzy wspólnotę braci, 

którzy wspólnie szukają Boga i dlatego wszystko tak układają we 
wspólnym życiu, aby to sprzyjało temu podstawowemu zadaniu. 
Świat zewnętrzny jawi się zasadniczo jako swoiste zagrożenie, bo 
żyje zupełnie innymi wartościami. Za czasów św. Benedykta, kiedy 
upadało Cesarstwo Rzymskie, rzeczywiście następował upadek 
chrześcijańskich wartości. Stopniowo narastał chaos i degradacja 
kulturalna.  
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Wydaje się, że dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację. Można ob-
serwować dosyć gwałtowną degradację kulturalno-obyczajową w 
Europie i chyba na całym świecie. Zasady i normy przyjmowane w 
społeczeństwie czasami są jawnie sprzeczne z zasadami wiary chrze-
ścijańskiej. W odpowiedzi na to św. Benedykt starał się zbudować 
wspólnotę, w której wartości są na wskroś chrześcijańskie. Podsta-
wowym celem było umacnianie najważniejszych wartości nie tylko 
religijnych, ale także szeroko rozumianej kultury. W odpowiedzi na 
taką sytuację pojawił się ideał klasztoru samowystarczalnego, zaopa-
trzonego we wszystkie niezbędne urządzenia i warsztaty. Pisze o tym 
św. Benedykt w rozdziale o furtianie:  

6 Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien być zorganizowany, żeby można 
było znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a więc wodę, 
młyn, ogród, jak również różne warsztaty rzemieślnicze, 7 tak aby mnisi nie 
musieli włóczyć się na zewnątrz, co nie przynosi zgoła pożytku ich duszom. 

Podejście z rezerwą do świata zewnętrznego odnosi się zasadni-
czo do tego, co się na nim dzieje, do zasad i praktycznie funkcjonu-
jących norm zachowania i życia. Inaczej jednak wygląda podejście 
do ludzi, którzy z tego świata przychodzą do klasztoru. Pierwszym 
mnichem, jakiego spotykają, jest furtian, który powinien z całą miło-
ścią i po Bożemu przyjąć przychodzących gości.  

1 Przy furcie klasztornej trzeba postawić roztropnego starca, który by potrafił 
zarówno przyjąć wiadomość, jak udzielić odpowiedzi i którego dojrzałość po-
wstrzyma go od włóczenia się na zewnątrz. 2 Niechaj furtian ma celę blisko fur-
ty, aby przybywający mogli go zawsze znaleźć na miejscu i od razu dostać od-
powiedź. 3 A gdy tylko ktoś zapuka lub ubogi zawoła, niech odpowie: “Bogu 
niech będą dzięki” albo “Pobłogosław mnie” i 4 zaraz udzieli wyjaśnienia z całą 
łagodnością zrodzoną z bojaźni Bożej, i z gorliwą miłością. 5 Jeśli furtianowi 
potrzeba pomocy, trzeba mu dodać młodszego brata. 

W stosunku do indywidualnych gości nie widać tak dalekiej re-
zerwy, jak w odniesieniu do świata. U podstaw takiego traktowania 
przychodzących stała wypowiedź Pana Jezusa: byłem przybyszem, a 
przyjęliście Mnie (Mt 25,35), którą św. Benedykt cytuje w rozdziale 
53 „O przyjmowaniu gości”. Goście w sposób szczególny są po-
strzegani w kontekście spotkania z Bogiem. Jak pamiętamy, zasadni-
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cza orientacja na uwielbienie Boga we wszystkim jest podstawą ży-
cia w klasztorze benedyktyńskim, jednak w relacji do gości przyjmu-
je ona szczególny charakter. Furtian wita gości od razu wychodząc z 
takiej perspektywy, odzywając się do nich: “Bogu niech będą dzięki” 
albo “Pobłogosław mnie”, a następnie „zaraz udzieli wyjaśnienia 
z całą łagodnością zrodzoną z bojaźni Bożej, i z gorliwą miłością” 
(RegBen 66,4). Bojaźń Boża tym bardziej wskazuje na przeżywanie 
relacji do przychodzących w kontekście spotkania z Bogiem. Dzisiaj 
chociaż zmieniły się formy grzeczności i sposoby odzywania się do 
bliźnich, sama zasada przeżywania relacji do nich w kontekście do 
Boga pozostaje niezmienna. Jest ona podstawą autentycznego otwar-
cia się na Boga, co wielokrotnie i na różne sposoby podkreślał Pan 
Jezus w Ewangelii. Bez szczerego i z miłością otwarcia się na dru-
giego człowieka nie można naprawdę poznać Boga.  

Większość z nas nastawiona jest do rzeczywistości wręcz odwrot-
nie niż w rozdziale o furtianach klasztornych. Zazwyczaj ciekawi nas 
to, co się dzieje na świecie i chcielibyśmy nie tylko widzieć, ale i 
uczestniczyć w tym, natomiast przychodzący ludzie budzą w nas re-
zerwę i ostrożność w podejściu. Po formalno-kulturalnym odezwaniu 
się do nich raczej staramy się rozpoznać ich intencje i nastawienie. 
Dopiero po czasie pozytywnych doświadczeń możemy się na nich 
otworzyć z całą życzliwością miłości. Zalecana postawa furtiana 
wymaga świadomego wyboru w oparciu o właściwą perspektywę 
życia. Święty Benedykt domaga się od mnichów takiej świadomości 
i zdecydowania w wyborze właściwej postawy. Podkreśla to na róż-
ne sposoby i w wielu miejscach Reguły. Na koniec rozdziału o fur-
tianie zwraca na to uwagę w ostatnim zdaniu:  

8 Chcemy też, by ta Reguła często była czytywana we wspólnocie, aby żaden 
brat nie mógł się tłumaczyć jej nieznajomością. 

53. O PRZYJMOWANIU GOŚCI 
Gościnność posiadała w starożytności ogromną wartość właściwie 

we wszystkich kulturach. W Biblii widać to na przykładzie wielu 
fragmentów. Swoistym symbolem gościnności i jej sensu była scena 
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ugoszczenia przez Abrahama pod dębami Mamre Boga w postaci 
trzech osób (zob. Rdz 18,1–15). Nie jest to zatem jedynie uprzej-
mość, ale posiada ona wymiar religijny: w osobach przyjezdnych 
przyjmujemy Chrystusa. Wiązała się z pamięcią o Jezusie jako wę-
drownym Nauczycielu niemającym własnego domu i rodziny. Go-
ścinność wobec Jezusa i Jego uczniów pozwalała głosić Ewangelię. 
Podobnie jak miłość nieprzyjaciół, tak samo i przyjmowanie obcych 
było czymś charakterystycznym dla chrześcijan. Gościnność była 
wyrazem miłości bliźniego i jako taka była ścisłym obowiązkiem 
moralnym dla wszystkich chrześcijan. 

1 Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chry-
stusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście Mnie (Mt 25,35). 
2 Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza zaś braciom 
w wierze (Ga 6,16) oraz pielgrzymom. 

„Wszystkich przychodzących” – św. Benedykt nie stawia żadnych 
ograniczeń co do rodzaju przyjmowanych gości. Bezpośrednim uza-
sadnieniem tej reguły są słowa Pana Jezusa z Jego nauki o sądzie 
ostatecznym, gdzie wskazuje na to, że będziemy sądzeni z miłości 
okazanej „jednemu z tych najmniejszych”, bo w ten sposób okazu-
jemy ją samemu Jezusowi (zob. Mt 25,40). Nikt z ludzi nie jest wy-
łączony z grona naszych bliźnich. Pan Jezus bardzo wyraźnie powie-
dział to w odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie, który wprost 
zapytał: A kto jest moim bliźnim? (Łk 10,29). Specjalnie opowiedział 
przypowieść o tym, że Samarytanin, który powszechnie był uważany 
przez Żydów za wroga, a nie kapłan ani lewita – zatem Żydzi, którzy 
powinni być wzorem religijnego postępowania, przez miłosierdzie 
stał się prawdziwym bliźnim. Ważne przy tym jest zupełnie odwrot-
ne postawienie pytania odnoszącego się do bliźniego. W przeciwień-
stwie do uczonego w Prawie, który pytając: A kto jest moim bliźnim?, 
właściwie chciał się dowiedzieć, wobec kogo obowiązuje go przyka-
zanie miłości?, Pan Jezus spytał: Kto z tych trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? (Łk 10,36). 
Bycie bliźnim zatem oznacza pewną godność, którą się uzyskuje po-
przez gest miłości, a zgodnie ze wspomnianą nauką Pana Jezusa o 
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sądzie, oznacza wejście w misterium bliskości z samym Jezusem. 
Myślenie sterowane lękiem o to, żebyśmy nie stracili zbyt wiele lub 
żeby nas coś nie kosztowało za wiele, powoduje, że sami tracimy 
siebie i pełnię życia. Stąd zdecydowane odcięcie się św. Benedykta 
od wszelkiej ciasnoty serca.  

Dalsze wskazanie o „okazaniu należnego szacunku” wynika z 
wyczucia istnienia misterium Bożej obecności w każdym człowieku. 
Właśnie ta świadomość nie pozwala nikogo traktować z obojętno-
ścią. Niemniej św. Benedykt wyraźnie wskazuje za św. Pawłem na 
szczególne znaczenie „braci w wierze”. W nich misterium Chrystusa 
jest dodatkowo potwierdzone chrztem. 

3 A zatem, skoro tylko zawiadomią o przybyciu gościa, przełożony i bracia 
wyjdą mu na spotkanie z całą usłużnością miłości. 4 Najpierw niech się wspól-
nie pomodlą, później zaś powitają w pokoju. 5 Tego pocałunku pokoju powinno 
się udzielać dopiero po modlitwie, a nigdy bez niej, a to ze względu na złudze-
nia pochodzące od diabła. 6 A tak przy powitaniu, jak i przy pożegnaniu gości, 
należy ich pozdrawiać z wielką pokorą, 7 schylając głowę lub padając przed ni-
mi na ziemię. W ten sposób bowiem oddajemy cześć Chrystusowi, którego 
przyjmujemy w ich osobach. 

Przyjmowanie gości posiada swoistą ceremonię na kształt cere-
monii liturgicznej. Cel i sens jest ten sam: uczczenie Chrystusa. Ten 
fragment być może najlepiej ukazuje, do jakiego stopnia liturgia jest 
dla św. Benedykta szkołą właściwej postawy w życiu.  

Opisana scena jest jakimś idealnym obrazem przyjęcia gościa. 
Trudno by jednak coś takiego realizować wówczas, gdy do klasztoru 
codziennie przychodziłyby dziesiątki, setki lub tysiące ludzi. Taka li-
turgia przyjmowania gości byłaby możliwa jedynie wówczas, gdy 
gość pojawiłby się raz na kilka dni albo nawet rzadziej. Ważne jed-
nak pozostają dalsze wskazania: „najpierw niech się wspólnie pomo-
dlą, później zaś powitają w pokoju” (4). Prawdziwe przyjęcie gościa 
i w ogóle otwarcie się na drugiego człowieka jest możliwe w Chry-
stusie, co wyraża wspólna modlitwa. Przypomina się w tym miejscu 
ogólna zasada zapisana w Prologu: „Przede wszystkim, gdy coś do-
brego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to 
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do końca doprowadził” (RegBen Prol 4). Ostatecznie najważniejsze 
dla nas są spotkania z innymi. Od ich jakości zależy jakość naszego 
życia. Każde takie spotkanie jest swoistym misterium – dlatego 
przyjmuje formę liturgiczną.  

Zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy i właściwie ocieramy się 
o siebie wzajemnie, jednak drugi niesie w sobie dla nas obecnego 
Chrystusa. Prawdziwy pokój w spotkaniu z nim możliwy jest jedynie 
w Chrystusie. Kiedy nasze relacje opierają się jedynie na naszej „do-
brej woli” i sami je organizujemy, okazuje się często, że prowadzą 
one do nieporozumień, wzajemnych pretensji. Zamiast dobra do-
świadczamy napięć i złości. Nasze spotkania są w istocie misteriami 
całkowicie nas przerastającymi. Jaki duch będzie w nich obecny, za-
leży od naszego wyboru. Duch konkurencji, opozycji, lęk i wynio-
słość prowadzą do walki. Jedynie pokorne przyjęcie drugiego pozwa-
la budować prawdziwe spotkanie. „Pokora – jak o niej pisze Kate-
chizm Kościoła Katolickiego – jest dyspozycją do darmowego przy-
jęcia daru modlitwy” (KKK 2559). Jednak nie tylko daru modlitwy, 
ale także wszelkich darmowych darów od Boga – w tym przypadku 
daru drugiego człowieka, który do nas przychodzi jako gość.  

8 Po powitaniu wypada zaprowadzić gości na modlitwę, potem zaś razem z nimi 
usiądzie sam przełożony lub ten, komu on to zadanie zleci. 9 Trzeba przeczytać 
gościom ku ich zbudowaniu coś z Prawa Bożego, a później okazywać im życz-
liwość na każdym kroku. 10 Ze względu na gościa przełożony może post naru-
szyć, chyba że jest to dzień szczególnego postu, którego nie godzi się łamać. 
11 Bracia jednak niechaj nadal zachowują zwykłe posty. 

Zgodnie z właściwym porządkiem hierarchicznym w klasztorze 
gościa prowadzi się wpierw do kaplicy na modlitwę. Wprowadza się 
go w to, co jest najważniejsze w życiu wspólnoty. Jeżeli goście nie 
mają u siebie zwyczaju modlić się po powrocie do domu lub przy-
jeździe do kogoś, w klasztorze wdraża się ich w ten porządek. Czy-
tanie czegoś „ku zbudowaniu” także jest rodzajem obdarowania go-
ścia tym, co najcenniejsze: lectio divina. Dopiero potem ofiaruje się 
im coś dla ich ciała: posiłek. Ma on dla gości charakter bardziej uro-
czysty niż dla mnichów na co dzień. Wiąże się to z wiarą, że to w 



 248 

gościach przyjmujemy Chrystusa. Dlatego mnich, który w imieniu 
klasztoru towarzyszy gościom – powinien to być opat, ale może do 
tego wyznaczyć innego mnicha dla obsługi gości (tj. prefekta gości) 
– narusza zwykłe posty monastyczne poza dniami postnymi wyzna-
czonymi przez Kościół.  

Goście jakkolwiek są przyjmowani jak Chrystus, nie mogą jednak 
zakłócać zwykłego porządku dnia mnichów i przez to zmieniać ich 
zwykły sposób życia.  

12 Opat poda wodę do mycia rąk, 13 a nogi wszystkim gościom będą myć i opat, 
i cała wspólnota. 14 Umywszy zaś odmówią werset: Przyjęliśmy, Boże, miłosier-
dzie Twoje w środku Twojej świątyni. (Ps 47,10 Wlg). 

Umywanie nóg odgrywało w chrześcijaństwie bardzo ważną rolę. 
Sam obrzęd jest zakorzeniony w żydowskim zwyczaju obmywania 
gościom nóg, gdy zaproszeni przychodzili na ucztę (zob. Łk 7,44). 
Pan Jezus tym gestem przed rozpoczęciem Ostatniej Wieczerzy za-
prosił swoich uczniów do wspólnego spożywania Paschy. Jednocze-
śnie zalecił im czynić to samo względem innych (zob. J 13,4–15). 
Ten gest wszedł także do liturgii Wielkiego Czwartku. Dzisiaj wy-
dawałby się nam dziwny i nie wykonujemy go ani wobec współbraci, 
jak to zaleca Reguła (zob. 35,9), ani wobec gości, co zaleca omawia-
ny rozdział. Niemniej wskazane przez niego zaproszenie przycho-
dzących gości, zarówno współbraci, jak i obcych, do wspólnoty po-
zostaje dla nas ważne i obowiązujące. To zalecenie uzyskało swój 
ostateczny sens, jak było wspomniane wcześniej, z nauki Jezusa o 
sądzie ostatecznym: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40).  

Gest obmycia nóg należał do swoistej liturgii domowej. Jednocze-
śnie ten gest pokazywał, jak autentycznie chrześcijanie przeżywali 
obecność Chrystusa w przychodzących gościach. Quasi liturgiczny 
charakter samego obrzędu podkreśla cytat z psalmu: Przyjęliśmy, Bo-
że, miłosierdzie Twoje w środku Twojej świątyni.  

15 Z największą troskliwością należy przyjmować ubogich i pielgrzymów, po-
nieważ w nich to przede wszystkim przyjmujemy Chrystusa. Ludziom bogatym 
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sama ich pozycja zapewnia zawsze szacunek. 

Ubodzy w sposób szczególny reprezentowali zawsze Chrystusa i 
przytoczony wers z Mt 25,40 wpierw i szczególnie do nich się odno-
si. W Starym Testamencie „ubodzy Jahwe” otrzymali szczególną 
obietnicę i błogosławieństwo, a Pan Jezus mówi o nich w pierwszym 
błogosławieństwie: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). Do nich też wpierw i prze-
de wszystkim kierował swoją Ewangelię. Do nich należą zarówno 
Matka Boża, jak i św. Józef, a także sam Pan Jezus. Potem Jego ucz-
niowie także byli ubogimi i wywodzili się z grona ubogich. Mnisi 
także powinni do takich ubogich należeć. Choćby klasztor był nawet 
bogaty, to jednak mnich powinien ćwiczyć się w ubóstwie. Pokusa 
bogactwa i znaczenia wiąże nas ze światem i tym samym odcina od 
Boga i Jego królestwa.  

16 Dla opata i dla gości musi być oddzielna kuchnia, aby zjawiający się znienac-
ka goście, jakich nigdy nie brak w klasztorze, nie przeszkadzali braciom. 
17 Opiekę nad tą kuchnią przejmą co roku dwaj bracia, którzy potrafią dobrze ją 
sprawować. 18 Gdyby potrzebowali pomocy, trzeba im ją przydzielić, aby swoją 
posługę wypełniali bez szemrania. A z drugiej strony w czasie, kiedy byliby 
mniej zajęci, niechaj pójdą do pracy tam, dokąd ich poślą. 19 Zasada ta dotyczy 
zresztą nie tylko ich, lecz również wszystkich innych funkcji w klasztorze: 
20 Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, powinien ją dostać, z drugiej zaś strony, jeśli 
ma więcej czasu wolnego, niechaj posłusznie spełnia wszystko, co mu zlecą. 

Goście zasadniczo są gośćmi klasztoru i opat powinien się nimi 
zajmować. Jednak musi mieć pomocników, którzy się tym zajmą 
praktycznie. Choć goście są tak serdecznie przyjmowani we wspól-
nocie, to jednak nie powinni zakłócać jej życia. Dlatego ich przyj-
mowanie i obsługa powinna być dobrze zorganizowana. Przede 
wszystkim powinni się nimi zajmować bracia, którym kontakt z go-
śćmi nie zaszkodzi, a sami mają odpowiednie nastawienie do przy-
chodzących ludzi, czyli ludzką życzliwość. Zalecenie o pomocy po-
siada charakter uniwersalny. W tym przejawia się wzajemna miłość: 
jedni drugim pomagają w tym, co dla nich jest trudne.  

21 Również i celą przeznaczoną dla gości niechaj opiekuje się brat o duszy peł-
nej bojaźni Bożej. 22 W celi tej trzeba przygotować dostateczną liczbę łóżek, 
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a domem Bożym niechaj roztropni zarządzają roztropnie. 

„Domem Bożym niechaj roztropni zarządzają roztropnie” jest 
bardzo „benedyktyńskim hasłem”. Nie wystarczy sama pobożność. 
Do prawdziwego życia duchowego potrzeba roztropności. Nie zdo-
bywa się jej przy dźwięku trąb i głośno wykrzykiwanych hasłach 
ideowych. Roztropność polega na trzeźwości i mocnym chodzeniu 
po ziemi.  

23 Z gośćmi zaś nikt nie może bez pozwolenia przestawać ani rozmawiać. 
24 Brat, który kogoś z nich spotka lub zobaczy, niechaj pozdrowi pokornie tak, 
jak mówiliśmy, a poprosiwszy o błogosławieństwo odejdzie mówiąc, że nie 
wolno mu z gośćmi rozmawiać. 

Jak widać, św. Benedykt pomimo tak wysoko cenionej gościnno-
ści nie chce, by mnisi spotykali się z gośćmi. Obawia się on o wnik-
nięcie do wspólnoty światowego ducha. Goście najczęściej nie ro-
zumieją życia monastycznego i przez swoją ciekawość oraz rozgada-
nie mogą wprowadzić w życie mnicha niepotrzebne rozproszenia. 
Prośba o błogosławieństwo i odejście w milczeniu doskonale ilustru-
ją właściwe ukierunkowanie życia monastycznego, które wpierw i 
przede wszystkim dąży do spotkania z Bogiem, natomiast nawet luź-
ne rozmowy z innymi, w szczególności z gośćmi, odciągają go od 
celu zasadniczego.  

56. O STOLE OPATA 
1 Opat powinien jadać stale razem z gośćmi i pielgrzymami. 2 Ilekroć jednak jest 
mniej gości, ma prawo zaprosić tych z braci, których zechce, 3 lecz ze względu 
na zachowanie karności należy zawsze pozostawić z braćmi jednego lub dwóch 
ze starszych mnichów. 

Ta uwaga nieco nas dziwi wobec rozdziałów mówiących o opacie. 
W nich zasadniczo powinien on się troszczyć o mnichów i klasztor. 
W tym rozdziale natomiast troska o gości jest postawiona jak gdyby 
wyżej nad troskę od wspólnotę braci, bo opat ma obowiązek jadać z 
gośćmi a nie z mnichami. Jeżeli jeszcze uwzględnić wielkie znacze-
nie, jakie św. Benedykt nadaje wspólnym posiłkom, które mają cha-
rakter quasi-liturgiczny, to oddzielenie opata od wspólnoty tym bar-
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dziej dziwi. Wiąże się to jednak z ogromną wartością gościnności, co 
bardzo dobrze wyraża staropolskie powiedzenie: „Gość w dom, Bóg 
w dom”. W Biblii spotykamy wiele świadectw mówiących o wielkim 
znaczeniu gościnności, które potwierdzało takie rozumienie tego ob-
owiązku jak w podanym powiedzeniu. Może najbardziej znana jest 
scena z przyjęciem przez Abrahama trzech postaci, wśród których 
był także sam Bóg (zob. Rdz 18,1–16). Ta scena stała się podstawą 
do ikonografii Trójcy Świętej z najbardziej znaną ikoną Andrieja 
Rublowa. Natomiast dalej w Księdze Rodzaju w Sodomie zamach na 
prawo gościnności stał się ostatecznym argumentem za zburzeniem 
Sodomy i Gomory (zob. Rdz 19,1–13). Tradycja gościnności miała 
kontynuację w Nowym Testamencie i we wczesnym Kościele. Od-
powiedzialność za przyjmowanie gości spoczywała w tym czasie na 
biskupie.  

Święty Benedykt przejmuje gościnność z tradycji monastycznej za 
pośrednictwem Mistrza. We wcześniejszym rozdziale pisał wyraźnie:  

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chry-
stusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35) 
(RegBen 53,1). 

Natomiast rozdział o stole opackim wskazuje na to, że gościnność 
była zasadniczo zadaniem klasztoru jako wspólnoty. Zwykli bracia 
byli od gości raczej izolowani (zob. RegBen 53,24). Opat przyjmo-
wał gości w imieniu opactwa i dlatego też mógł zapraszać do swoje-
go stołu także innych mnichów. Jednak goście nie powinni zakłócać 
porządku zwykłego życia w klasztorze, co między innymi zapewnia-
ło oddzielenie stołu opata od refektarza mnichów. Dla tego stołu ist-
niała także osobna kuchnia (zob. RegBen 53,16). 

67. O BRACIACH, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ W DROGĘ 
1 Bracia, wysyłani w drogę, niech polecą się modlitwie wszystkich braci i opata. 
2 I zawsze przy modlitwie kończącej Służbę Bożą należy dodawać wspomnienie 
o wszystkich nieobecnych. 

Święty Benedykt zakłada klasztor jako rodzinę Bożą. Jej zasadni-
czym zadaniem jest uwielbianie Boga we wszystkim, w całym życiu. 
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Dlatego liturgiczna wspólnota uwielbienia jest fundamentem i wzo-
rem więzi. Posiada to także wyraz w zwykłej prozie życia. Przy po-
dejmowaniu jakichś posług we wspólnocie wszyscy podczas liturgii 
lub po jej zakończeniu modlą się nad nimi. To samo dotyczy także 
tych, którzy mają wyjść poza granice klasztoru. Stale pozostają oni 
także w modlitewnej pamięci całej wspólnoty. Liturgia pozostaje 
miejscem spotkania mimo braku obecności. 

3 Kiedy zaś bracia wrócą z podróży, w dniu swego powrotu, w czasie każdej 
godziny kanonicznej, pod koniec Służby Bożej, niechaj rzucą się na ziemię 
w oratorium 4 i proszą wszystkich o modlitwę ze względu na błędy, które mogli 
popełnić w drodze słysząc lub widząc jakieś złe rzeczy lub wdając się w próżne 
rozmowy. 5 Niech nikt nie waży się opowiadać drugiemu, co widział lub słyszał 
poza klasztorem, ponieważ jest to bardzo szkodliwe. 6 Jeśli ktoś ośmieli się to 
zrobić, poniesie przewidzianą w Regule karę, 7 podobnie jak i ten, kto by się 
odważył wyjść poza obręb klasztoru lub pójść dokądkolwiek lub zrobić cokol-
wiek, choćby całkiem drobnego, bez pozwolenia opata. 

Te zdania wydają się świadczyć o bardzo negatywnym widzeniu 
świata zewnętrznego. Pewnie wiąże się to z podziałem, o jakim mó-
wi Pan Jezus, a za nim św. Jan i św. Paweł, swoistej opozycji pomię-
dzy światem i Bogiem. Na świecie, jak pisze św. Jan, panują: pożą-
dliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia (1 J 2,16). Jeżeli 
ktoś pragnie iść ścieżkami Bożymi, musi wystrzegać się owych po-
żądań, gdyż one prowadzą w całkowicie przeciwnym kierunku. Stąd 
wielki dystans św. Benedykta i w ogóle monastycyzmu do świata. 
Nawet uważano, że mnich to człowiek, który odchodzi ze świata do 
klasztoru, który jest rozumiany jako szkoła służby Pańskiej, czyli 
szkoła przygotowująca do udziału w królestwie Bożym. Klasztor za-
tem stoi w opozycji do świata. Z takiej wizji biorą się uwagi św. Be-
nedykta.  

Trzeba jednak pamiętać, że świat tak pojęty nie pokrywa się z 
wszystkim, co jest na zewnątrz klasztoru. Jest on zdefiniowany przez 
przytoczone trzy pożądliwości. Jednak niestety mogą one występo-
wać także w klasztorze, a w świecie można spotkać przykłady praw-
dziwej wiary i miłości chrześcijańskiej. Uproszczenie polegające na 
sprowadzeniu złego świata do tego, co jest na zewnątrz klasztoru, 
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może niestety budować w mnichach poczucie wyższości. A to jest 
rodzaj pychy, której należy się przede wszystkim wystrzegać.  

Za czasów św. Benedykta dokonywała się degradacja społeczeń-
stwa i rzeczywiście mogły się dziać najróżniejsze gorszące sceny. 
Przekazywanie ich w opowiadaniu innym niczego dobrego nie daje, 
ale wręcz przeciwnie – niszczy. Dzisiaj niestety wręcz w relacjono-
waniu tego, co złe, robi się zasadniczy zręb przekazywanych infor-
macji w mediach. Podobnie u ludzi spotykamy skłonność do karmie-
nia się plotkami i sensacjami, które najczęściej mówią o jakimś złu. 
To niestety niszczy zarówno opowiadającego, jak i tych, którzy tego 
słuchają. Nie warto niszczyć siebie i innych powielaniem zła nawet 
w formie dzielenia się wiadomościami na ten temat. O złu można i 
trzeba mówić wtedy, gdy jest to konieczne, aby np. kogoś ostrzec 
przed niebezpieczeństwem lub popełnieniem jakiegoś błędu Nato-
miast dzielenie się bez ważnego powodu swoją wiedzą na temat zła 
popełnianego jest grzechem, o czym niestety wielu ludzi dzisiaj zu-
pełnie nie wie. Powinniśmy chronić siebie i innych przed niepo-
trzebnym złem. Wspólnota monastyczna powinna być jednoznacznie 
ukierunkowana na Boga i wszelkie dobro, które od Niego pochodzi, 
aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.  
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