
Dos Graus da Humildade e da Soberba

        «Para ir para onde eu vou, vós sabeis o caminho»

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»
«O caminho que conduz à verdade é a humildade. A humildade é o sofrimento; a verdade é o
fruto do sofrimento. Tu poderás perguntar-me: como é que sabes que Ele fala de humildade,
se apenas diz: «Eu sou o caminho»? Porém é Ele mesmo que responde quando acrescenta:
«aprendei de mim que sou manso e humilde de coração» (Mt 11,29). Ele apresenta-se
portanto como exemplo de humildade e de mansidão. Se tu o imitares, não andarás nas
trevas mas terás a luz da vida (Jo 8, 12). O que é a luz da vida senão a verdade? Ela ilumina
todo o homem que vem a este mundo (Jo 1,9); ela mostra-lhe a verdadeira vida.

Eu vejo o caminho, é a humildade; eu desejo o fruto, é a verdade. Mas que fazer se a estrada
é demasiado difícil para que eu possa chegar até onde desejo? 

Ouvi a Sua resposta: «Eu sou o caminho, quer dizer o viático que te sustentará ao longo
desta estrada». Àqueles que se enganam e não conhecem o caminho, Ele exclama: «Sou eu
que sou o caminho»; àqueles que duvidam e não acreditam: «Sou eu que sou a verdade»;
aos que já estão em marcha mas fatigam-se: «Eu sou a vida».

Ouvi ainda isto: «Eu bendigo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste isto ? esta
verdade secreta - aos sábios e aos inteligentes, quer dizer aos orgulhosos, e a revelaste aos
pequeninos, quer dizer aos humildes» (Lc 10,21) . 

Ouvi a verdade a falar àqueles que a procuram: «Vinde a mim, vós que me desejais e sereis
saciados com os meus frutos» (Ecl 24,19) e ainda «Vinde a mim, vós todos os que sofreis e
tombais sob o peso do vosso fardo que eu vos aliviarei» ( Mt 11, 28). Vinde, diz Ele. Mas para
onde? Até mim, a Verdade. Por onde? Pelo caminho da humildade.»


