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Dziś spróbujemy przyjrzeć się niektórym cnotom Maryi. Dzięki temu dowiemy się,
że w walce duchowej liczą się nie tylko konkretne strategie, ale też – wewnętrzna
formacja, troska o predyspozycje duchowe.

Święty  Ludwik  Maria  Grignion  de  Montfort  w  „Traktacie  o  prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej  Maryi  Panny” wymienia dziesięć głównych cnót
Maryi. Są to: głęboka pokora, żywa wiara, ślepe posłuszeństwo, nieustająca modl-
itwa, wszechstronne umartwienie, boska czystość, gorące miłosierdzie, heroiczna
cierpliwość, anielska słodycz, boska mądrość. Każda z tych cnót stanowi potężną
broń, niezbędną w walce duchowej.

Głęboka wiara

Żywa wiara Maryi była bez wątpienia Jej osobistą odpowiedzią na życzenie Boga,
wyrażane ustami proroków i autorów starotestamentalnych ksiąg, aby Jego lud
wybrany wierzył  w Niego,  kochał  i  czcił  Go  „całym sercem, ze wszystkich sił”
(por.  Pwt  6,5).  Rozważanie  i  pełnienie  woli  Bożej  stanowiło  centrum  życia
duchowego  Maryi,  któremu  podporządkowała  całe  swoje  życie.  Byłoby  to
niemożliwe bez głębokiej wiary.

Święty Ludwik w swoim „Traktacie” poucza, iż „wiara Maryi za Jej ziemskiego ży-
cia większą była niż wiara wszystkich Patriarchów, Proroków, Apostołów i wszys-
tkich Świętych”.  Wiara Maryi  uczy nas,  że istotą naszego istnienia  jest  przede
wszystkim  Bóg  i  pełnienie  Jego  woli.  Wiara  Maryi  była  wybitna  nie  tylko  z
powodu pewności istnienia Boga, ale Jego umiłowania. Wiara Maryi była pewna i
niezachwiana, mimo iż była poddawana poważnym próbom.

Dla osób prowadzących walkę duchową jest to ważna wskazówka, że – jak we
wszystkim, tak i na płaszczyźnie duchowej walki – musi realizować się Boża wola,
a do tego potrzebna jest żywa, głęboka wiara. Wielu ludzi przegrywa ją z powodu
słabej wiary. Walka prowadzona bez wiary jest pozorna, pozbawiona mocy i zaan-
gażowania. Możemy przypuszczać, iż wszelkiego rodzaju wątpliwości i zachwia-
nia  w wierze przyciągają uwagę demonów i  stają  się  dla  nich pożywką,  przez



którą mogą skutecznie osłabiać i niwelować nasze duchowe wysiłki. Z kolei silna
wiara jest potężną bronią, poważnie ograniczającą złym duchom możliwość dzi-
ałania. Żywa wiara jest dyspozycją człowieka polegającą na jego trwałym zwróce-
niu ku Bogu, zjednoczeniu z Nim, ufnym czerpaniu z Jego mocy i łaski.

Najdoskonalsze posłuszeństwo

Ślepe posłuszeństwo  –  kolejna  z  głównych cnót  Maryi  jako  narzędzie  walki  z
szatanem  –  jest  najpewniejszą  bronią,  gdyż  z  natury  swej  sprzeciwia  się
szatanowi. Cechą szatana jest trwanie w buncie, a więc nieposłuszeństwie Bogu.
Nie  bez powodu osoby duchowne, a więc w sposób szczególny powołane do
duchowej  walki,  muszą  być  sprawdzone  w  tej  cnocie  i  są  zobowiązane  do
posłuszeństwa władzom duchownym, Bogu i Kościołowi.

Posłuszeństwo Maryi było najdoskonalsze: nie wynikało z ambicji, ludzkiej, rozu-
mowej  kalkulacji,  ale  było  właśnie  „ślepe”  –  czyli  bezwarunkowe,  bezintere-
sowne, natychmiastowe, nieznające wahań czy wątpliwości, było heroiczne. Było
owocem  ukochania  Boga i  całkowitym  zaufaniem Mu.  Każda osoba,  pragnąca
świadomie  angażować się  w duchową  walkę,  musi  uważnie  przyglądać się,  w
jakim  stopniu  umie  być  posłuszna  Bogu  i  Kościołowi.  Wiele  duchowych  walk
prowadzonych  przez  liczne  osoby  i  środowiska  uważające  się  za  katolickie
skażonych jest niestety grzechem nieposłuszeństwa i jako takie nie służą Bogu,
ale wręcz demonom.

Nieustająca modlitwa

Kolejna z głównych cnót Maryi  – nieustająca modlitwa – znajduje potwierdzenie
w relacjach i opiniach wielu mistyków, którym dane było w sposób nadprzyrod-
zony uczestniczyć w życiu duchowym Maryi, np. bł. Katarzyny Emmerich. W ich
opinii  Maryja  modliła  się  nieustannie,  to  jest  trwała  w  nieprzerwanym
wewnętrznym dialogu z Bogiem, w Jego obecności i miłości. Jej modlitwą było
ukierunkowanie na Boga. Choć Pismo Święte jest powściągliwe w relacjonowaniu
życia Maryi, zostawiło nam wspaniały opis zwiastowania i dialogu Maryi z wysłan-
nikiem Boga, Archaniołem Gabrielem (Łk 1,26-38).

Przykładem modlitwy Maryi jest także słynny hymn pochwalny ku czci Boga, Mag-
nificat (Łk 1,46-55). Te dwa fragmenty świadczą o wybitnej wrażliwości duchowej
Maryi. Maryja uczy pragnących prowadzić duchową walkę, że modlić się trzeba
zawsze  i  że  modlitwa  ma  być  pierwszym  i  najważniejszym  sposobem  walki:
ukierunkowuje  na  Boga,  jest  formą  prośby  o  pomoc,  czerpie  z  Jego  mocy.
Wszechwiedzący Bóg wie o naszych ludzkich potrzebach (por. Mt 6,8, Mt 6,32),



ale Jego wolą jest, abyśmy zwracali się do Niego z naszymi prośbami i byśmy byli
wytrwali w modlitwie: „nieustannie się módlcie” (por. 1 Tes 5,17).

Modlitwa nie może polegać na pustym, bezmyślnym „klepaniu” pobożnych for-
muł (por. Mt 6, 5-7), ale ma być przede wszystkim modlitwą serca i ma wynikać z
naszego głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Brak modlitwy w walce duchowej to
pewna przegrana, to znak źle pojętej samodzielności, a często – lenistwa i pychy.
Maryja także uczy nas, jaka ma być nasza modlitwa: cała Jej nauka zawiera się w
prostym zdaniu wypowiedzianym przy zwiastowaniu: „Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Na czym polega wyjątkowość
tego rodzaju modlitwy, tłumaczy ks. abp Fulton J. Sheen: „Człowiek, który myśli
tylko o sobie,  zanosi  do Boga wyłącznie  modlitwy błagalne;  ten który myśli  o
swoich bliźnich, zanosi modlitwy wstawiennicze; ten natomiast, kto pragnie tylko
kochać Boga i Jemu służyć, w swoich modlitwach poddaje się Bożej woli – i to jest
modlitwa świętych” („Go to Heaven”, 1961, s. 174).

Wszechstronne umartwienie

Wśród kolejnych cnót Maryi św. Ludwik wymienia „wszechstronne umartwienie”.
Słowo Boże niewiele mówi o Maryi,  a tym bardziej  o tym, jak się  umartwiała.
Możemy  się  domyślać,  że  jako  pobożna  Żydówka  zachowywała  wszelkie
nakazane Prawem  posty  i  umartwienia,  i  zapewne czyniła  to  w stopniu  hero-
icznym przez całe życie. Ponadto pośpieszna ucieczka do Egiptu Maryi i Józefa
pozwala domyślać się, jak niewielki musiał być dobytek Świętej Rodziny. Ubóstwo
materialne było jednak podyktowane nie tyle zewnętrznymi okolicznościami, ale
stanowiło  świadomy  wybór  Maryi,  wynikający  z  rozpoznania  woli  Bożej.  Jej
umartwienie obejmowało nie tylko materialną sferę życia, ale też duchową.

Maryja przez całe swoje ziemskie życie świadomie usuwała się w cień, nie korzys-
tała  z  przywilejów związanych z  bycia  Matką Człowieka,  mającego wyjątkową
pozycję wśród Żydów w czasie Jego największej popularności. Trwała w pozycji
bycia służącą; w milczeniu i pogodzeniu z Bożą wolą przyjmowała przeciwności i
ludzką nieprzychylność. Pokornie znosiła wszystkie cierpienia, jakie zsyłał na Nią
Bóg,  i  jednoczyła  się  z  cierpieniem  Syna.  Jak  wielka  jest  siła  umartwień  w
duchowej walce,  uczy nas Maryja osobiście,  prosząc dzieci  fatimskie:  „Módlcie
się!  Módlcie  się  dużo!  Ofiarujcie  bezustannie  Najwyższemu  modlitwy  i
umartwienia  […].  Z  wszystkiego,  co  tylko  możecie,  zróbcie  ofiarę  jako
zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, i dla uproszenia nawróce-
nia  grzeszników”.  Maryja  nie  polecałaby  niczego,  czego  by  sama  nie  prak-



tykowała. Przekonuje nas, jak wielka jest siła pokuty i umartwienia na drodze ksz-
tałtowania cnoty, osobistego uświęcenia, w walce z grzechem i własną słabością.

Boska czystość

Czym jest kolejna z głównych cnót Maryi  – boska czystość?  Święty Ludwik czys-
tość Maryi podnosi do wymiaru istot duchowych, a więc całkowicie wolnych od
ludzkich przypadłości związanych z grzechem, nazywa ją wręcz „boską”. Prawdę
tę  uroczyście  potwierdził  Kościół,  ogłaszając  w  1854  roku  dogmat  o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Naśladowcy Maryi, szczególnie
zaangażowani  w  duchową  walkę,  bez  wątpienia  mają  świadomość  własnej
grzeszności i zdawać by się mogło,  że mogą jedynie traktować Maryję w cnocie
czystości  jako wzór niemożliwy do osiągnięcia  dla zwykłej,  skażonej  grzechem
pierworodnym natury.  Zgoda na grzech,  postawa kompromisów moralnych są
poważnymi przeszkodami, a nawet uniemożliwiają prowadzenie skutecznej walki
duchowej.
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