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* JAK TO WYGL¥DA? *

�w. Teresa z Lisieux cierpia³a przez dwa lata na cho-
robê skrupu³ów; mia³a wtedy 13 lat. Pisze: �Trzeba
samemu przej�æ przez to mêczeñstwo, by je dobrze
zrozumieæ�. Wszystkie jej my�li i czyny stawa³y siê
okazj¹ do niepokojów. Czu³a siê zmuszona do wy-
znawania swej siostrze najbardziej dziwacznych my-
�li. To przynosi³o jej chwilow¹ ulgê, lecz niepokój po-
wraca³ przy lada okazji. Skrupu³y sta³y siê przyczyn¹
jej choroby i przerwania nauki. Zosta³a uzdrowiona
za wstawiennictwem Matki Boskiej Zwyciêskiej.

Pewna kobieta napisa³a: �By³am skrupulatk¹ od
dzieciñstwa, z dusz¹ pogr¹¿on¹ w bezustannie odna-
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wiaj¹cych siê obawach. ¯y³am w wiecznym niepo-
koju i przekonaniu, ¿e znajdujê siê w stanie grzechu
�miertelnego. Wszelkie rozumowania nie zdo³a³y
uwolniæ mnie od tego bolesnego i pe³nego lêku sta-
nu duszy. Spowied� i komunia �wiêta stawa³y siê dla
mnie �ród³em nieopisanych obaw i aby ¿yæ w spoko-
ju, najczê�ciej wola³am siê od niej powstrzymywaæ.
(...) Wszyscy spowiednicy, do których siê udawa³am,
nakazywali mi �lepe pos³uszeñstwo, na które wszak-
¿e nie mog³am siê zdobyæ. (...) A czas up³ywa³...
Modli³am siê jednak wytrwale do Matki Serca Jezu-
sowego o uleczenie. (...) Modlitwa moja odnios³a sku-
tek; zosta³am uleczona, wtedy kiedy najmniej mo-
g³am siê tego spodziewaæ. Zapozna³am siê z ksi¹¿k¹
W. O. Duffnera By pocieszyæ i uzdrowiæ. Po jej przeczy-
taniu pojê³am nareszcie, dlaczego moi spowiednicy
stanowczo nakazywali mi pos³uszeñstwo, czego do-
t¹d nie mog³am zrozumieæ. By³am zdecydowana pój�æ
za tak jasnymi i dok³adnymi wskazówkami. Tam by³o
moje uzdrowienie i od tego czasu zaczê³am codzien-
nie przystêpowaæ do komunii �wiêtej�.
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Pisze pewien m³ody cz³owiek:
�Skrupulatem by³em zawsze, jak tylko pamiêtam,

jednak u�wiadomi³em to sobie dopiero niedawno. Na
przyk³ad nigdy rano nie umy³bym zêbów czy prze-
p³uka³ nawet ust wod¹, gdy mia³em przyst¹piæ do
komunii �wiêtej (...). Takich oporów by³o we mnie
wiêcej. (...) Zros³em siê z nimi przez lata i wydawa³y
mi siê zupe³nie normalne, codzienne. Jednak system
nerwowy, nêkany nieustannie ponownymi lêkami
(ka¿de takie wydarzenie powodowa³o tysi¹ce we-
wnêtrznych dialogów, nieproduktywnego przewa³-
kowywania go � a mo¿e jednak to by³o �le � trze-
ba by³o tak � ach nie, lepiej by³o owak � itd.), od
czasu do czasu dawa³ o sobie znaæ w postaci nasilenia
nerwic. Stosowana wtedy kuracja wzmacniaj¹ca ³a-
godzi³a wszystkie te lêki i prze¿ycia. Ogólna s³abo�æ
uk³adu nerwowego i szybka mêczliwo�æ nie pozwa-
la³y mi na prowadzenie takiego trybu ¿ycia, jaki pro-
wadzili  inni, silniejsi ludzie, powinienem by³ to zro-
zumieæ jako� na podstawie licznych niepowodzeñ
i logicznie do tego doj�æ. Mówili mi to tak¿e lekarze.
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Wewnêtrznie jednak tego nie zaakceptowa³em, zu-
pe³nie siê z tym nie pogodzi³em. Stawia³em sobie po
prostu wymagania, jakie móg³by sobie postawiæ
jaki� nadzwyczajnie silny � ju¿ nie mówi¹c o prze-
ciêtnym � cz³owiek. (...) Na wypoczynek i rozryw-
kê czasu nie wystarcza³o. (...) W ten sposób eksplo-
atowa³em siê od kryzysu do kryzysu. W pewnym mo-
mencie jednak zda³em sobie ja�niej sprawê z bezsensu
takiej karuzeli. (...) Wielk¹ pomoc¹ by³a mi ksi¹¿ka
Wybór pism �w. Franciszka Salezego. Zrozumia³em dziê-
ki niej, ¿e muszê ukochaæ nade wszystko wolê Bo¿¹
i w zwi¹zku z tym zaakceptowaæ siebie takim, jakim
jestem. Muszê przyj¹æ swoj¹ s³abo�æ i niepe³no�æ i z ta-
kimi si³ami, jakie mam, roztropnie i z ufno�ci¹ i�æ na-
przód. (...) Je¿eli nadci¹gaj¹ teraz burze, to nie niepo-
koj¹ mnie tak bardzo jak dawniej. (...) Nade wszystko
staram siê radowaæ z tego wspania³ego daru Boga,
jakim jest ¿ycie � z piêkna nieba, przyrody, z muzy-
ki, z dobroci ludzkiej�.

Niema³¹ wiedzê na temat udrêki spowodowanej
skrupu³ami przekazuje �w. Ignacy Loyola, wspomi-
naj¹c czas swego pierwszego nawrócenia. Zapytywa³




