aby z nadmiaru Jej mdroci i aski, jak z niezmierzonego morza, wypywao to wszystko, co
inni wici odebrali jako aski i co odbiera bd a do ko!ca wiata.
Gdy Dzieci Boskie miao lat dwanacie, macierzy!skie serce Maryi doznao cikiego
dowiadczenia. Jezus, Maryja i Józef chodzili corocznie na $wito Paschy do wityni. Kiedy
Jezus sko!czy dwanacie lat i nadszed czas, w którym powoli zaczy si ukazywa
pierwsze promienie Jego Boskiego wiata, równie udali si do Jeruzalem. $wito
niekwaszonego chleba wedug przepisu prawa trwao siedem dni, z których pierwszy i ostatni
byy najuroczystsze. Nasi niebia!scy pielgrzymi pozostali przez te siedem dni w Jeruzalem,
spdzajc $wito Paschy na modlitwie, jak to czynili inni Izraelici. Gdy min dzie! siódmy
udali si w podró do domu. Kiedy wychodzili z miasta, Jezus oddali si od rodziców, którzy
tego nie spostrzegli i niczego si nie spodziewajc szli dalej. Przyczyni si do tego wielki
tok i ówczesny zwyczaj, e mczy#ni podróowali osobno, niewiasty osobno, a dzieci
towarzyszyy albo ojcu, albo matce. Dlatego w. Józef myla, e Jezus idzie ze sw
Najwitsz Matk, przy której zazwyczaj przebywa. Nie móg przypuszcza, e Maryja
idzie bez Boskiego Dziecicia, które kochaa ponad wszystko. Natomiast na niebia!sk
Królow Pan Jezus zesa zachwycenie i zaj Jej uwag innymi mylami. Gdy zauwaya
nieobecno Najwitszego Syna sdzia, e Pan Jezus towarzyszy Józefowi, aby napeni go
radoci.
W tym mniemaniu Maryja i Józef podróowali  jak pisze w. %ukasz  cay dzie!.
Podróni opuszczali Jerozolim rónymi drogami, a pó#niej rodziny czyy si w
oznaczonym miejscu. Równie Maryja i Józef spotkali si wieczorem i zauwayli
nieobecno Jezusa. Oboje zaniemówili ze zdziwienia i przeraenia; kade z nich sobie
przypisywao win, albowiem nie znali sposobu, w jaki Pan Jezus odczy si od nich.
Nastpnie zaczli naradza si co czyni dalej. Najmiociwsza Matka rzeka do w. Józefa:
,,Serce moje nie zazna spokoju, dopóki nie wrócimy i nie odnajdziemy mego Najwitszego
Syna". Tak te uczynili i zaczli pyta o Niego krewnych i znajomych; nikt jednak nie umia
im nic powiedzie o Jezusie. Cierpienie ich powikszao si, bo wszdzie odpowiadano im, e
przez ca drog z Jerozolimy nikt nie widzia wracajcego chopca.
Trzy dni najmiociwsza Matka spdzia we zach, nie odpoczywajc i nie jedzc. Ból,
jaki w tym czasie odczuwaa, by wikszy od cierpie! wszystkich mczenników; w swym
Boskim Synu utracia przecie wicej ni cay wiat. Równie wielka bya jednak Jej
cierpliwo i poddanie si woli Boej. Przez trzy dni Pan pozostawia J w zwyczajnym
stanie aski, pozbawiajc szczególnych wzgldów i pociech, którymi zazwyczaj J obdarza.
Wielka bya bezradno i ból Najwitszej Matki, która nie znaa przyczyny tego nowego
dowiadczenia. A jednak  o cudzie witoci, mdroci i doskonaoci  nie utracia mimo
tego niezmiernego cierpienia ani odwagi, ani wewntrznego, ani zewntrznego spokoju.
Wprawdzie ból przeszywa Jej serce, a cierpienia przechodziy wszelkie pojcie, ale we
wszystkich Jej czynnociach objawia si zwyczajny porzdek. Ani na chwil nie zaniedbaa
swych modlitw za rodzaj ludzki, ani baga! o ask odnalezienia Najwitszego Syna.
Równie w. Józef bardzo cierpia w tych dniach. &yciu jego zagraao nawet
niebezpiecze!stwo, gdyby go Pan nie wspiera, a najwitsza Królowa nie pocieszaa i nie
pamitaa o jego odpoczynku i posikach, czego zaniedbywa szukajc gorliwie Jezusa.
Tymczasem Jezus rozstawszy si z rodzicami szed ulicami Jerozolimy. W swej Boskiej
wszechwiedzy widzia wszystkie przysze cierpienia, jakie mia ponie na tej drodze i ju
teraz ofiarowywa je Ojcu niebia!skiemu w intencji zbawienia dusz. Aby utrzyma si przy
yciu raczy w swej niesko!czonej pokorze prosi o jamun. Odwiedza take ubogich i
chorych w szpitalach i pociesza ich. Potem wszed do wityni, gdzie uczeni w Pimie
omawiali przyjcie Mesjasza. Zbliy si do nich, jak gdyby pragn przysucha si uczonym
rozprawom i uczy si. Kiedy jednak zgromadzeni orzekli, e Mesjasz jeszcze nie przyszed i

e przybdzie z wielkim majestatem, wtedy Boski chopiec wystpi przed nimi i na
podstawie ksig proroków wykaza, e speni si czas, w którym Mesjasz mia si ukaza i e
nie przybdzie On jako król ziemski w przepychu i wyniosoci, lecz jako Wybawiciel ludzi
w pokorze i ubóstwie. Mówi to z moc i powag, jaka tylko Jemu bya waciwa. Wszyscy
uczeni zamilkli i spogldali po sobie z podziwem pytajc: ,,Có! to za cud? Jaki! to cudowny
chopiec' Sk$d si wzi$? Czyim jest dzieckiem?" Jednak daremnie pytali kto jest Ten, który
ich pouczy; niczego nie dowiedzieli si, a nawet nie domylali.
Kiedy Jezus ko!czy swoj mow nadesza Jego Najwitsza Matka i Józef. Wszyscy
uczeni peni podziwu powstali z miejsc, a Matka Boska pogrona w morzu rozkoszy zbliya
si do Syna i rzeka do Niego jak pisze w. %ukasz  te sowa: Synu, czemu nam to
uczyni? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukalimy Ciebie". Matka Boska wypowiedziaa
t pen mioci skarg z ca czci i serdecznoci, oddajc Jezusowi hod jako swemu Bogu
i przedstawiajc swoje cierpienia jako swemu Synowi. Pan Jezus odrzek: ,,Czemucie Mnie
szukali? Czy nie wiedzielicie, !e powinienem by% w tym, co nale!y do mego Ojca?"Zdziwieni
uczeni oddalili si i Matka Boska pozostaa ze swoim Najwitszym Synem. Przytulia Go z
macierzy!sk czuoci i rzeka: ,,0 mój Synu' Pozwól memu zbolaemu sercu okaza%
cierpienia i mczarnie, aby bole% moja mnie nie zabia, je!eli !ycie moje mo!e by%
po!yteczne na to, abym Ci su!ya. Nie odtr$caj mnie od swego oblicza i przyjmij mnie za
swoj$ niewolnic. A je!eli przez niedbao% utraciam Ci z oczu  przebacz mi, uczy# mnie
godn$ Siebie i nie karz mnie Twoj$ nieobecnoci$." Boski chopiec miociwie powita Matk
i przyrzek, e bdzie odtd Jej Mistrzem i nieodcznym Towarzyszem a do odpowiedniego
czasu. Sowa te uspokoiy paajce mioci serce Królowej niebios. Nastpnie wita
Rodzina udaa si w podró do domu.
Po pewnym czasie Jezus, Najwitsza Panna i $w. Józef przybyli do Nazaretu, co $w.
%ukasz opisuje w nastpujcych sowach: Potem poszed z nimi i wróci do Nazaretu; i by
im poddany. A Matka Jego chowaa wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus
za czyni postpy w m$droci, w latach i w lasce u Boga i u udzi." Co sama widziaam 
opowiem pó#niej; teraz chc tylko zaznaczy, e pokora i posusze!stwo naszego Boskiego
Mistrza wprawiay anioów w najwikszy podziw; zachwycali si te wznios powag Jego
Najwitszej Matki, która dostpia tej godnoci, e Bóg, który zosta Czowiekiem, odda si
Jej pod opiek, aby Go przy pomocy w. Józefa wychowaa i rozporzdzaa Nim jak sw
wasnoci.
Temu posusznemu poddaniu si Jezusa Matce odpowiaday cnotliwe uczynki Maryi.
Pomidzy innymi wzniosymi cnotami posiadaa Ona niezwykle wielk pokor, powicenie i
wdziczno za to, e Jego Majestat raczy znów pozostawa w Jej towarzystwie. Dzikowaa
Mu tak niestrudzenie i suya na klczkach z takim oddaniem, e napeniaa podziwem
najwyszych serafinów. Usiowaa gorliwie naladowa Syna we wszystkich czynnociach.
Takimi objawami witoci wzruszaa serce naszego Pana i przywizywaa Go do siebie
a!cuchami niezwycionej mioci. Poniewa Jezus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy
czowiek, by cile poczony z Matk, istniao midzy nimi wzajemne oddanie, mio
i czynienie sobie nawzajem dobrych uczynków; potne strumienie ask i doskonaoci
Wcielonego Sowa przeleway si do niezmiernego oceanu Serca Maryi, a ocean ten nie
przepenia si nigdy, bo by dostatecznie ogromny, aby pomieci w sobie wszystkie te
strumienie.
Nauka Najwitszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy
Moja córko" Kto z nalen czci rozwaa wszystkie dziea mego Boskiego Syna, jak
równie moje wasne czyny, znajduje w nich mnóstwo penych tajemnic nauk. Pan nasz

odczy si ode mnie, abym wród ez i cierpienia szukaa Go a nastpnie odnalaza z
radoci i poytkiem dla duszy. Powinna naladowa mój przykad: i ty powinna wród
gorzkich boleci szuka Pana, a bole ta powinna ci skania do nieustannej gorliwoci,
aby przez cae ycie nie ustawaa dopóki Go nie znajdziesz, aby nastpnie trzymaa Go przy
sobie i ju wicej si od Niego nie oddalaa.
Aby lepiej zrozumie t tajemnic powinna wiedzie, e Jego niesko!czona mdro
wiedzie dusze do wiecznej szczliwoci w ten sposób, e wskazuje im drog prowadzc ku
niej i pozostawia je w wtpliwoci, czy osign cel. Chodzi o to, aby pozostawia ludzi w
cigej trosce i bólu, dopóki nie dojd do wiecznej szczliwoci. Troska ta powinna obudzi
w czowieku ustawiczn obaw przed popenieniem grzechu, albowiem tylko przez grzech
czowiek moe utraci wieczn szczliwo. Troska ta powinna równie pomóc czowiekowi
w tym, aby wród wiatowego zgieku nie da si usidli marnym rzeczom ziemskim.
Stwórca do rozumu, jaki czowiek posiada z natury, doda cnoty wiary i nadziei; cnoty te
budz mio, z pomoc której czowiek szuka ostatecznego celu i osiga go. Oprócz tych, i
innych cnót otrzymanych podczas chrztu witego, Pan zsya jeszcze zbawienne natchnienia i
aski posikowe; przez nie upomina i pobudza dusz, aby w czasie kiedy musi y z dala od
Jego najmiociwszej obecnoci nie zapominaa o Nim ani o sobie, ale nieustannie dya do
upragnionego celu, gdzie znajdzie spenienie wszystkich swych pragnie!.
Moesz teraz zrozumie jak wielka jest lepota miertelników i jak maa liczba tych,
którzy powicaj czas na gorliwe rozwaanie cudownego porzdku Stworzenia i
Odkupienia. Nastpstwem tej niedbaoci jest cae zo, któremu miertelnicy podlegaj przez
to, e ubiegaj si o ziemskie dobra i rozkosze, jak gdyby to one byy zbawieniem i celem
ostatecznym. Jest to najgorsz przewrotnoci wobec porzdku ustanowionego przez Boga:
ludzie pragn w swym krótkim, marnym yciu zaywa ziemskoci, jak gdyby ta bya celem
ostatecznym, podczas gdy powinni posugiwa si rzeczami stworzonymi po to, aby osign
najwysze Dobro, a nie eby Je utraci'.

ROZDZIA XXIX
Jak Jezus poucza! swoj Najwitsz Matk o prawie !aski.
Powiedzielimy ju poprzednio, e Królowa niebios bya na swój sposób pierwsz i jedyn
uczennic swego Najwitszego Syna. Zostaa Ona wybrana z wszystkich stworze!, eby
wyrya w sobie prawo Ewangelii i eby w Kociele chrzecija!skim bya wzorem i obrazem,
wedug którego wszyscy inni wici mieli prowadzi swe ycie i w którym miay si objawi
wszystkie dziaania Zbawienia. Nasz Boski Zbawiciel dziaa jak znakomity malarz, który zna
doskonale sw sztuk i pomidzy licznymi dzieami swej rki pragnie stworzy jedno o
najwyszej doskonaoci, aby utwierdzio jego saw jako mistrza  aby byo dzieem
mistrzowskim,
Jest rzecz pewn, e wszelka wito i wspaniao witych jest dzieem mioci
Jezusa Chrystusa i Jego zasug, i e te dziea Jego rk byy doskonae; jednak porównane z
wielkoci Maryi wydaj si mae, jak gdyby byy tylko próbami w sztuce; aden ze witych
nie by przecie wolny od uomnoci ludzkich. Tylko w Maryi, tym ywym obrazie
Jednorodzonego, nie pozostaa adna uomno. W chwili stworzenia otrzymaa cudown
pikno, przewyszajc wszystkie duchy anielskie i wszystkich witych. Maryja jest
wzorem wszelkiej witoci i wszystkich cnót; jest najwyszym stopniem, jaki mio Jezusa
Chrystusa osigna w zwyczajnym stworzeniu. &adne ze stworze! nie uzyskao aski lub
wspaniaoci, której nie miaa Maryja; natomiast Maryja otrzymaa wszystkie aski, które nie
mogy by udzielone innym. Syn Boy da Jej wszystkie aski wspaniaoci, jakie Maryja
moga przyj i jakich Jej zdoa udzieli.

