
95

Niebiańskie wizje

Pod koniec maja 1867 roku ksiądz Bosko miał sen, wktórym prze-
żywał niebiańskiewizje.

Zdawało mu się, że znajduje się na rozległej równinie, ciągnącej
się daleko jak okiem sięgnąć. Na niej, na wielkich łąkach, pasły się
wstadachwielkie, dorodneowce.KsiądzBosko zadał ichpasterzowi
wiele pytań, atenodpowiedział:

– Nie jesteś dla nich przeznaczony. Zaprowadzę cię ipokażę ci
stado, októre musisz zadbać.

– Aty kim jesteś? – zapytał ksiądz Bosko.
– Ja jestemPan, chodź zeMną.
I zaprowadził go winne miejsce równiny, gdzie znajdowały się

tysiące baranków tak wychudzonych, że ledwo ruszały nogami.
Powierzchnia ziemi była sucha, nieurodzajna i piaszczysta, bez
jednego źdźbła trawy, bez jednego strumyka.

Rzucało się woczy, że te biedne, poranione baranki wiele
wycierpiały icierpią nadal. KsiądzBosko poprosił owyjaśnienie,
aPasterzuprzejmieodpowiedział:

– Posłuchaj, a dowiesz się wszystkiego. Ta równina to świat.
Zielone pastwiska to słowo Boże i łaska. Miejsca nieurodzajne
i suche to te, gdzie nie słucha się słowa Bożego i gdzie szuka się
przyjemności tego świata. Owce to ludzie dorośli, baranki to
młodzież, i do niej Bóg posłał księdza Bosko. To suche miejsce
wyobraża stangrzechu.
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Ksiądz Bosko kontynuował: „Kiedy tak słuchałem ioglądałem
wszystko, nagle znów się zdziwiłem. Wszystkie baranki zmieniły
swój wygląd. Wspiąwszy się na tylne nogi, przybrały kształty
młodzieńców. Podszedłem, aby zobaczyć, czy kogoś nie znam. To
byli chłopcy zOratorium. Wielu nigdy nie widziałem, ale wszyscy
mówili, że są synaminaszegoOratorium.

Kiedy zbólemobserwowałemte rzesze, Pasterz powiedziałmi:
– Chodź ze Mną, azobaczysz coś jeszcze.
I zaprowadziłmniewodległy kraniec doliny, otoczonypagór-

kami iogrodzony żywopłotembujnych roślin, gdzie była ogromna
zielona łąka, pełnawszelkiego rodzaju pachnących traw, polnych
kwiatów, świeżych zagajników iszemrzącychkrystalicznymiwo-
dami strumyków.

Tam napotkałem kolejną rzeszę młodych ludzi – wszyscy byli
weseli, azkwiatówpolnychutkali przepiękne szaty.

– Tutaj masz takich, którzy będą dla ciebie wielkim pociesze-
niem.

–Akimoni są? – zapytałem.
– To ci, którzy są wstanie łaski Bożej.
Ach! Mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałem tak pięknych

ipromiennych osób, nigdy też nie mógłbym wyobrazić sobie takiej
wspaniałości.

Oczekiwałmnie jednak jeszcze bardziej zaskakującywidok.
– Chodź, chodź ze mną – powiedział mi mój Przewodnik –

a pokażę ci scenę, która napełni cię wielką radością i bardzo cię
podniesienaduchu.

Izaprowadziłmniena jeszcze inną łąkę, pełną takpięknych itak
pachnącychkwiatów, jakichnigdydotądniewidziałem.

Wydawała się królewskim ogrodem. Dostrzegłem na niej
znów– nie tak liczną już – grupę młodych ludzi. Byli oni jednak
taknadzwyczajnejurody imajestatu, żeprzyćmiewali tych,których
oglądałemprzed chwilą.Niektórzy znich są jeszczewOratorium,
inni przyjdą później.

– Ci – powiedział mi Pasterz – zachowali lilię czystości. Odziani
sąwsamąniewinność.
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Patrzącnanich, czułemsię jakwekstazie.Prawiewszyscymieli
na głowach wieńce z kwiatów nieopisanej piękności. Kwiaty te
składały się z innych drobniutkich kwiatuszków zadziwiającej
urody, o barwach tak żywych i różnorodnych, że wyglądały jak
zbajki.Ponadtysiącbarwwjednymkwiecie, iwkażdymponadtysiąc
kwiatów.

Młodzieńcom spływały do stóp olśniewająco białe szaty, całe
oplecione girlandami kwiatów takich samych jak wwieńcach. Cu-
downe światło, wydobywające się z tych kwiatów, okalało całe ich
postacie, zktórychpromieniowała radość.

Kwiaty przeglądały się wsobie, kwiaty zwieńców wkwiatach
zgirland, odbijając nawzajem swoje promienie. Barwny snop światła,
łamiąc sięwpromieniu innej barwy, tworzył nowepromienie – inne,
roziskrzone.Każdysnop światławysyłał coraz tonowepromienie,
takżenigdyniemógłbymuwierzyć, iżnawetwrajumożliwe jest coś
tak cudownego.

To nie wszystko. Promienie ikwiaty jednych odbijały się
wpromieniach iwieńcachkwiatówdrugich. Nawetgirlandyoraz
bogactwoszat jednychodbijały sięwgirlandach iszatachdrugich.
Piękno oblicza każdegomłodzieńca zwielokrotniało się, znajdując
odbiciewpromieniującychchwałą,niewinnychtwarzachwszystkich
jego towarzyszy, idawało takoślepiające światło, żeniemożnabyło
nanichpatrzeć.

I tak w każdym skupiało się piękno wszystkich pozostałych,
wharmoniinieuchwytnegoświatła.Była tochwałaświętych.

Człowieknie jestwstanie sobiewyobrazić, przedstawić–nawet
wmarzeniach– jakpięknymbyłkażdyztychmłodzieńcówwśród
tegooceanuchwały.Niektórymprzyjrzałemsię dokładnie. Są oni
teraz tutaj,wOratorium, ijestempewien, że gdybymogli zobaczyć
choćbydziesiątą część swojej rzeczywistej urody, byliby gotowi
znieść płomienie ognia, daliby się pokroić nakawałki, jednymsło-
wemstawilibyczołanajstraszliwszemumęczeństwu,bylebytylko
jej nie stracić.

Kiedy tylko doszedłem do siebie po tej niebiańskiej wizji, zwró-
ciłem się doPasterza ipowiedziałem:



– Ale dlaczego wśród tylu moich podopiecznych tak mało jest
niewinnych? Dlaczego tak mało jest tych, którzy nigdy nie utracili
łaski Boga?

Odpowiedział mi:
– Czy ich liczba nie wydaje ci się wystarczająca? Zresztą ci,

którzynieustrzegli lilii czystości, awraz zniąniewinności,mogą iść
ze swoimi towarzyszami drogą pokuty. Widzisz? Na tamtej łące
jest jeszcze wiele kwiatów. Oni również mogą upleść sobie wieńce,
utkaćwspaniałe szaty ipójść zaniewinnymido chwały.

– Podpowiedz mi coś – poprosiłem – co mógłbym przekazać
moimwychowankom.

– Powtórz chłopcom, że jeśli poznaliby, jak cenne i piękne
sąwoczachBoganiewinność iczystość, bylibygotowinakażde
poświęcenie, aby tylko je zachować. Powiedz im, żeniepowinni
tracić odwagiwpraktykowaniu tej cnoty, bo czystymi są ci, którzy
crescunt tanquamlilia inconspectuDomini (rosną jak lilieprzed
obliczem Boga)”.

Ksiądz Bosko zakończył swoje opowiadanie mówiąc, że – ocza-
rowanyurodątychmłodzieńców–chciałznaleźćsiępośródnich,ale
potknął się iobudził (MBVIII, 840).

* * *

Dwa dni później wrócił do swojego snu i między innymi powiedział: „Jeden

z was zapytał mnie, czy był wśród niewinnych, a ja odpowiedziałem, że nie.

Zapytał mnie jeszcze, czy miał jakieś rany, a ja odpowiedziałem, że tak.

– A co oznaczały te rany? – chciał wiedzieć.

– Nie lękaj się – odpowiedziałem – zabliźnią się, znikną. Nie musisz się

ich wstydzić, tak samo jak nie musi się wstydzić swych blizn żołnierz, który

pomimo odniesionych ran i ataków wroga umiał go pokonać i odnieść

zwycięstwo. To chwalebne blizny! Ale jeszcze bardziej godzien chwały jest

ten, kto walcząc odważnie pośród nieprzyjaciół, nie odnosi żadnej rany. Jego

nietykalność wzbudza podziw wszystkich” (MB VIII, 844).


