 Kierownictwo duchowe mistyków
Mistycy to osoby, które przeżywają próby biernego oczyszczenia zmysłów i ducha, czyli noc ciemną, a jednocześnie doświadczają przebłysków światła kontemplacji wlanej, aż po zjednoczenie przemieniające. Bardzo często mistykom towarzyszą nadzwyczajne dary, łaski darmo dane. Charyzmaty te teologowie podzielili na trzy kategorie:
- fenomeny z porządku poznawczego, np. wizje, objawienia, rozeznawanie duchów, rozumienie nieznanych języków;
- fenomeny z porządku uczuciowego, np. pożar miłości – tzw. incendium amoris;
- fenomeny z porządku cielesnego, np. transwerberacja, stygmatyzacja, dar łez, odnowienie lub zamiana serc, bilokacja, lewitacja, przenikliwość 
czy nadprzyrodzony zapach. 
Życie Ojca Pio posiada wyraźne znamiona mistyczne. Wynikało to z jego milczenia i ofiarowania się jako żertwa, i z współodkupieńczej funkcji jego życia na podobieństwo cierpiącego Chrystusa. W istocie rzeczy, ta ścieżka życia ascetycznego miała rysy mistyki zjednoczenia. Owe cierpienie ściśle przenikające się wraz z doznawanymi przeżyciami mistycznymi, staje się wyrazem zjednoczenia Kapucyna z Mistrzem, aż po stygmatyzację. Celem stygmatów było pełniejsze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa poprzez udział w Jego zbawczym cierpieniu. Ból fizyczny jaki im towarzyszy, jest częścią łaski, której Bóg udzielił duszy. Pan Bóg, gdy dotyka duszę ranami zewnętrznymi, jednocześnie obdarza ją łaskami wewnętrznymi, aby rozbudzić w niej głęboką i prawdziwą pobożność. Zwykle Pan Bóg nie udziela żadnej łaski dla ciała, zanim wpierw i przede wszystkim nie udzieli jej dla ducha. Dlatego to, im większa jest rozkosz i moc miłości, która zadaje ranę wewnątrz duszy, tym większy jest ból zewnętrzny, objawiający się w ranie ciała, tak że w miarę, jak wzrasta pierwsza, nasila się równocześnie drugi.
Należy zaznaczyć, że Ojciec Pio nigdy nie szuka nadzwyczajnych wydarzeń. Jest świadomy, że ten cudowny świat jego mistycznego związku z Bogiem Trójjedynym nie jest wynikiem jego działań ludzkich, lecz w pełni pochodzi z daru Bożej miłości. Dobrze wie, że to Bóg prowadzi go po tych niezwykłych drogach życia wewnętrznego, którym się poddaje, jednak pragnąłby zwyczajną drogę. W liście do ojca Benedykta 
z dnia 7 kwietnia 1915 roku tak pisze: Wiesz, Ojcze, że wcale nie przywiązuję wagi do tego mojego nadzwyczajnego stanu. Z tego nigdy nie przestaję prosić Jezusa, aby prowadził mnie zwykłą drogą wszystkich innych dusz, dobrze wiedząc, że droga, którą Boże miłosierdzie mnie prowadzi, nie przystoi mojej duszy, nawykłej jeszcze do pokarmów materialny.  Pokora i postawa zawstydzenia z otrzymywanych fenomenów sprawiają, że Pio nie mówi chętnie ani też z własnej inicjatywy o tych darach mistycznych. Jeśli to czyni, to tylko dlatego, aby wypełnić posłuszeństwo wobec tych, którzy pomagają mu w odkrywaniu woli Bożej. Do ojca Prowincjała tak pisze: Oto ukazałem Ci, najlepiej jak mogłem, początek tego nowego stanu. Mój Boże! Nie umiem powiedzieć Ci, jaki opór przeżywałem i jaki gwałt musiałem sobie zadać, aby Ci to wyjawić. Uczyniłem to na siłę, na mocy świętego posłuszeństwa, które chce, abym niczego nie pominął milczeniem. Padre Pio zdaje sobie sprawę z tego, że nadzwyczajne zjawiska nie są konieczne do rozwoju życia duchowego, stanowią tylko bodźce i pobudki do doskonalszego życia; zaś drogą, która prowadzi do doskonałości, jest droga cnót, dlatego też  jeden akt miłości ma większą wartość niż wszystkie wizje i ekstazy razem wzięte. 
Ta pokorna postawa Ojca Pio najbardziej klarownie jest odzwierciedlona jest w doświadczeniu otrzymania stygmatów. Przez ponad rok Ojciec Pio odczuwa na rękach i nogach pierwsze objawy stygmatów. Pokonany jednak przez wstyd wypływający ze świadomości swojej duchowej nędzy, nawet nie wspomina o tym fakcie swemu kierownikowi duchowemu. Dopiero w liście z dnia 8 września 1911 roku, opisuje,  oczywiście z wielkim trudem to niezwykłe wydarzenie, podając również powód swojego milczenia: Nie denerwuj się więc, że dopiero teraz mówię Ci o tym, ponieważ ciągle byłem pokonywany przez ten przeklęty wstyd. Gdybyś wiedział jak wielki gwałt musiałem sobie zadać, by Ci to powiedzieć.
Powtarza się to w dużo większych rozmiarach aż do czasu, kiedy 
20 września 1918 roku stygmatyzacja staje się zjawiskiem widocznym 
i trwałym. Ojciec Pio dopiero miesiąc po tym doświadczeniu pisze list do ojca Benedykta, nie wspominając o tym darze, ale mgliście o potoku krwi:
 Ach, mój Kochany Ojcze, przyjdź mi z pomocą, na litość boską! Całe moje wnętrze krwawi obficie i wiele razy muszę pogodzić się, widząc także krew, wypływającą na zewnątrz. Ach, niechby ta tortura ustała, to potępienie, to upokorzenie, to skrępowanie! Kilka dni później pisze list do tego samego ojca, jednak tym razem opisuje dokładnie jak powstały rany na dłoniach i stopach i o wypływie krwi z serca, a także określa swoje upokarzające zakłopotanie tymi zewnętrznymi znakami: Czy On (Pan Jezus) przynajmniej uwolni mnie od zawstydzenia spowodowanego tymi widocznymi znakami? Będę bardzo głośno Go wzywał i nie przestanę błagać Go, by przez swoje miłosierdzie zabrał nie ranę czy ból ... lecz te zewnętrzne znaki, które wywołują u mnie nie do opisania i nie do wytrzymania zażenowanie i poniżenie. 
Mistycy wszystkich wieków walczą niezmiennie z nieadekwatnością ludzkich słów, aby wyrazić swoje mistyczne uniesienia i nadzwyczajne przeżycia zjednoczenia z Bogiem. Ich idee i myśli przekraczają ograniczenia wynikające z natury słowa i pióra. Także Ojciec Pio cierpi nieustannie z powodu niemożliwości wyrażenia ludzkim językiem głębokich tajemnic i zadziwiających skutków jego intymnej łączności z Bogiem. W liście do ojca Augustyna wyraża tę niemoc w krótkich słowach: Czuję w mym sercu wielkie pragnienie, aby powiedzieć Ci tyle rzeczy – wszystkie o Panu Jezusie – lecz nie jestem w stanie wysłowić się. Ów problem przekazania doświadczenia mistycznego w formie słowa pisanego stanowi wielką trudność w otwarciu się Ojca Pio na oferowaną mu pomoc duchową, jednak i tę przeszkodę Mistyk pokonuje mocą niezachwianego posłuszeństwa swoim duchowym opiekunom. W liście do ojca Benedykta z dnia 20 czerwca 1913 roku, Ojciec Pio przedstawia szeroko ową trudność właściwego dopasowania słów do mistycznych przeżyć swej duszy: Ten język wyda Ci się językiem arabskim ... Jeśli okaże się, że ten język jest niejasny, Mój Drogi Ojcze, to mówię Ci szczerze, że nie mógłbym wyrazić się jaśniej, z wyjątkiem przypadku, gdyby Jezus nie chciał przyjść mi z pomocą. Ojcze, kto mógłby wiernie zarysować choćby kontur tej rzeczywistości? (...) O tych rzeczach (widzenia wyobrażeniowe) dusza jest w stanie w jakiś sposób wyrazić się, ale wolałaby zamknąć się w niemocy, gdyż czuje się źle, gdy widzi ogromną różnicę, która zachodzi między rzeczywistością widzialną, a tym, co pamięta i tym, co jest w stanie wyrazić. Wydaje się jej, że tak wspaniałe rzeczy są traktowane bardzo niewłaściwie.  W tym samym miesiącu Pio pisze do ojca Benedykta list, w którym wyraża pragnienie ku Bogu, aby On sam kierował jego ręką, tak, aby to co pisze było zrozumiałe dla tych, którzy czuwają nad jego gorliwością: Jak zrobić, bym był zrozumiany w tym, co piszę? Czuję potrzebę upokorzenia się przed Panem i proszenia Go, aby jeśli zechce, On sam prowadził moją rękę i obdarzył mnie łaską, abym umiał powiedzieć coś o wielkich cudach, które Jego miłosierdzie objawia mojej duszy. Jednak Ojciec Pio odczuwa również, że jego wysiłki w przedstawianiu działania łaski Bożej w jego duszy, są przynajmniej częściowo zrozumiane przez jego duchowych towarzyszy. Wyraża to ojcu Benedyktowi: Ileż łez chciałbym przelać do Twego ojcowskiego serca, które w dużej części zrozumiało moje męczeństwo, które mnie trawi i nie pozwala odpocząć nawet na jedna tylko chwilę. 
Mimo tych trudności w dopasowaniu słów do przeżywanych doświadczeń, najbardziej niejasne stany życia mistycznego są opisane z cudowną jasnością pojęć. Mistyk z Pietrelciny, zachęcony przez tych, którzy byli wobec niego wyrazicielami woli Bożej, opisuje dzieje swojej duszy, wokół których rozwija wspaniałą fenomenologię mistyczną: porywy, rany i blizny miłości, transwerberację, stygmaty, wizje i objawienia. Niebiańskie doświadczenia i przeżycia podaje z właściwą sobie powściągliwością, z trudem, dyskrecją i niechęcią. W istocie rzeczy, gdyby zabrakło posłuszeństwa Ojcu Pio, chyba zachowałby w tajemnicy to wszystko. Przychylność nieba, uniesienia, zażyły kontakt z Bogiem, objawienia łaski, mistyczne dary nadprzyrodzone, przeplatały się z doświadczeniami opuszczenia, cierpienia, smutku, z koszmarami, próbami, niepewnością, wątpliwościami i lękami o obrazę Boga, z pokusami i napaściami diabelskimi, z fizycznymi i duchowymi cierpieniami. Ojciec Pio wobec takiej szczególnej drogi duchowej potrzebuje wsparcia, umocnienia i duchowego rozeznania, które otrzymuje od swoich duchowych pomocników. 
Pytania: 
Są w naszym życiu sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy. Czy zastaniawiam się co Bóg chce mi przez nie powiedzieć?
Dary Ducha św. są dla służenia innym w pokorze. Czy mam świadomość odpowiedzialności za ich wykorzystywanie?
Czy umiem dzielić się doświadczeniem Bożego działania z innymi dla ich zbudowania?































Święty o. Pio jako mistyk prowadzony po drogach miłości i cierpienia
Duchowe kierownictwo jest jednym z najważniejszych elementów 
w mistycznej drodze Ojca Pio. Gdy dusza podąża nowymi drogami, gdy Pan Bóg przychodzi do niej z łaskami szczególnego upodobania, a wróg robi wszystko, co może, aby przeszkodzić i opóźnić spełnienie planów Bożych, interwencja duchowych kierowników staje się coraz bardziej konieczna i decydująca.  
Padre Pio prowadzony jest wpierw przez ojca Benedykta; a następnie ze swoją pomocą duchową dołącza ojciec Augustyn. Obaj ojcowie szybko się przekonują, że ich uczeń  obdarzony jest przez Boga nadzwyczajnymi łaskami, dlatego ze względu na ostrożność w wydawaniu oceny i poprzez szacunek do działania Bożego w duszy prowadzonego Mistyka, postanawiają razem nim kierować. Teologia życia duchowego mówi, że w przypadku, kiedy osobą kierowaną bywa mistyk, roztropność wymaga także konsultacji osoby, która podjęła się prowadzenia duchowego z osobami doświadczonymi w sprawach życia wewnętrznego. Taką kompetentną osobą jest zarówno jeden, jak i drugi kierownik duchowy Ojca Pio, zaś ich zintegrowane prowadzenie stwarza coś, co można by nazwać kolegialnym kierownictwem duchowym,  idącym w jednym kierunku. Jednakże interwencja ojca Benedykta posiada cechy bardziej autorytatywnej 
i decydującej, o czym też świadczy fakt, że ważniejsze i dokładniejsze sprawozdania Ojca Pio ze stanu sumienia są adresowane do niego osobiście.    
Pio był osobą bardzo wrażliwą, w tym na kwestię otwierania duszy przed swoimi kierownikami. Bardzo zabiega i modli się o to, by mógł mieć takiego kierownika. Kiedy nie znajduje osoby w pełni go rozumiejącej przeżywa okrutne męki, gdyż w jego konstrukcji psychicznej i zarazem 
w obliczu bardzo wielkich doświadczeń mistycznych potrzeba oparcia się na autorytecie doświadczonego kierownika duchowego jest czymś oczywistym i bardzo mu potrzebnym. Dusze, które przeżywają stany kontemplacji, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo złudzeń odczuwają szczególniejszą potrzebę pomocnej ręki kierownika duszy. Dusza poddawana próbom i krocząca po przedziwnych drogach życia mistycznego w czasie swojej przedziwnej wędrówki bywa narażona na liczne niebezpieczeństwa i porażki. Niewątpliwie kierownictwo duchowe ojców stanowi dla Ojca Pio skuteczny środek uświęcenia, moralną podporę w rozmaitych próbach, którym jego duch był poddawany i niezawodną gwarancję przeciw ewentualnym iluzjom i fałszywym wyobrażeniom duchowym.
Ojciec Pio nieustannie wzywa na pomoc swoich kierowników duchowych; jęk osoby błagającej o ratunek daje się szczególnie słyszeć 
w chwilach wielkiego doświadczenia mistycznego. Po otrzymaniu stygmatów Pio pisze w liście do ojca Benedykta: Mój Boże! Przyjdź mi szybko na pomoc, ponieważ boje się samego siebie, stworzenia niewdzięcznego (...) Ach, Mój Kochany Ojcze, przyjdź mi z pomocą, na litość boską! Całe moje wnętrze krwawi obficie. Ojciec Benedykt jako dobry kierownik duchowy  nie kierował się zbytnią podejrzliwością, szukając przede wszystkim nienormalności w tym, czego nie rozumiał, lecz ze spokojem i bez niepotrzebnej ciekawości zachęcał Ojca Pio do szczerej relacji: Mój Synu, powiedz mi wszystko 
i całkiem jasno, po prostu bez aluzji. 
Po stygmatyzacji Ojciec Pio kontynuuje swoją dawną taktykę, by z własnej inicjatywy mówić tak mało, jak to możliwe o cudownych zjawiskach, które stają się rzeczywistością w jego duszy. Dlatego ojciec Benedykt delikatnie gani go, w celu nakłonienia do tego, aby był troskliwszy 
i obszerniej pisał w swoich sprawozdaniach sumienia: Potrafisz opowiadać mi o mękach miłości i nigdy nie nasyciłbyś się opowiadaniem o nich, milczysz zaś często i prawie zawsze o miłości bolesnej i miłości wśród cierpień i o tej całej miłości, która rodzi i jedną i drugą, a także o słodyczach miłości, którymi się radujesz i z powodu których płaczesz. Gdy postarasz się opowiedzieć mi pozytywnie i wyraźnie o słodyczach miłości, wówczas odpowiem bezpośrednio i jasno na krzyk Twoich cierpień. 
Kierownicy duchowi Ojca Pio do swoich wskazówek kierowanych zawsze dołączają swoje modlitwy za powierzającego się im Brata, szczególnie zaś wtedy, gdy zauważyli, że wokół ich ucznia dzieją się nadzwyczajne zjawiska. Ojcowie nakazują Stygmatykowi, aby z pokorą dziękował Bogu za otrzymane fenomeny: Dziękuj Bożej dobroci za łaskę, o której mi wspomniałeś w swoim poprzednim liście; jedyne polecenie, które muszę Ci wydać w tej sprawie to to, abyś nie ujawniał niczego nikomu, ponieważ „ukrywanie królewskich tajemnic jest dobrą rzeczą” (Tb 12, 7). Jeszcze silniej zachęca do pokory swojego ucznia ojciec Augustyn, który w liście z 23 marca 1912 roku tak pisze: A Ty żyj zawsze w pokorze, byś zawsze mógł mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie” (Łk 22, 42).. 
Ojciec Pio z absolutną wiernością zawsze realizuje wskazówki 
i polecenia otrzymywane od swoich kierowników duchowych. W dręczących stanach ducha, w zdumiewających mistycznych przeżyciach, Pio prosi i błaga o pomoc swoich ojców, okazując im przy tym znaki niezachwianej ufności. Jednym z owoców takiego prawdziwego prowadzenia po ścieżkach życia mistycznego jest prawdziwe otwarcie się Ojca Pio wobec kierowników duchowych i bezwarunkowa akceptacja proponowanych przez nich rozwiązań. Mistyk z Gargano, zanurzony w świecie nadzwyczajnych łask i szczególnych charyzmatów, zachowywał zawsze zwykłą i świadomą postawę pokory, szczerości i otwartości wobec Boga, wobec swoich kierowników duchowych 
i wobec siebie samego. To chroni go przed podjęciem fałszywych kroków oraz daje pewność i szybkość postępowania po drodze, którą kroczy.
Ten Błogosławiony Kapucyn pragnie przede wszystkim być z Jezusem, i dlatego już sama myśl o tym, że mógł być oszukiwany w interpretowaniu nadprzyrodzonych zjawisk, przeraża go i skłania do szukania wyjaśnień u kierowników duchowych. Doświadczając już nikczemnych sztuczek złego ducha, zwraca się również do nich, aby go pobłażliwie nie oceniali. Do ojca Benedykta 1 listopada 1913 roku tak napisał: Na podstawie sprawozdania, które Ci robię na temat stanu mojego ducha, zaklinam Cię na miłość Jezusa, abyś zbadał sprawę uważnie i nie był pobłażliwy i delikatny w pozytywnym ocenianiu mnie. Jeśli się przekonasz, że jestem oszukiwany, pomóż mi, z łaską Ojca w niebie, wyjść z tego stanu jak najszybciej..  Do ojca Augustyna pisze natomiast: Otóż Twój ostatni list wzbudza we mnie obawę, która wypływa z Twojego twierdzenia, że nie jestem ofiarą tego kozaka w tej sprawie (...) Proszę Cię, abyś mi to także wyjaśnił.  Kierownicy duchowi zapewniają go o autentyczności doznawanych przeżyć, jego pozytywnej współpracy z łaską Bożą i stopniowym postępie na duchowej drodze. Jego zaś absolutna potrzeba i niezachwiane posłuszeństwo wobec kierownictwa duchowego sprawiają, iż przyjmuje zapewnienia ojców, podporządkowuje się ich wskazaniom i sugestiom, także wtedy, gdy okrutna 
i uporczywa wątpliwość atakuje jego duszę. Czasami Ojciec Pio potrafi być głuchy i udawać, że nie rozumie insynuacji duchowego kierownika, który podejrzewa istnienie jakiejś nadzwyczajnej łaski; jednakże, skoro tylko  Pio jest proszony o wyjaśnienie tego, odpowiada szczerze, bez emfazy 
i triumfującej miny. Ukazuje z prostotą to, co nastąpiło, uznając dar Pana Boga i swoją własną niegodność. 
Potrzeba wielkiej prostoty, a przede wszystkim pokory, potrzebna jest w rozeznaniu, czy dana osoba przeżywa rzeczywiste zjawiska nadprzyrodzone, czy też są to zjawiska pseudomistyczne. Istnieje również wielkie niebezpieczeństwo w odróżnieniu zjawisk natury nadprzyrodzonej od objawów choroby psychicznej. Takim przypadkiem są na przykład wizje, które jednak posiadają różne źródła. W chorobie psychicznej wizje są wyrazem zdezintegrowanej osobowości, w mistyce zaś – miłosiernego zjednoczenia 
z Bogiem, które wykracza poza wymiar psychiczny i somatyczny. Dlatego to istotne rozróżnienie nie należy do łatwych, zwłaszcza w początkowej fazie rozeznawania. Kościół od początku swego istnienia, wykazywał się wielką powściągliwością, nigdy nie wykazując pośpiechu w ocenianiu i orzekaniu, czy dane zjawisko nadzwyczajne jest prawdziwie mistycznym. Owe sprawy odróżniania prawdziwych zjawisk mistycznych, od fałszywych, podlegają zawsze starannemu i krytycznemu badaniu, zwłaszcza podczas procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych; jednak nawet kanonizacja nie jest automatycznie związana z aprobatą wszystkich nadzwyczajnych zjawisk.
Poddanie się badaniom klinicznym, psychiatrycznym stanowi dzisiaj ważny element w stwierdzeniu prawdziwości fenomenu mistycznego; zaś jednym z kryteriów prawdziwości tych zjawisk jest pokorna uległość wobec owych badań. Takim badaniom poddawany jest również Ojciec Pio. Należy stwierdzić, że prawdziwi mistycy, jako ludzie bardzo pokorni i wolni wewnętrznie, nie obawiają się badań psychiatrycznych. 
Można wymienić kilka elementów znamionujących prawdziwych mistyków 
i ich nadprzyrodzone doświadczenia. Kryteria:
·	źródło pochodzenia jest zawsze różne, inne w zjawisku prawdziwie mistycznym, a inne w zafałszowanym
·	pokora i wolność poddania się badaniom psychiatrycznym, lub jej brak
·	prawdziwi mistycy nie szukają owych doświadczeń, a wręcz bronią się przed nimi, np. Ojciec Pio wobec daru stygmatów
·	pomimo swojego intensywnego życia wewnętrznego, mistycy są zawsze osobami realnie patrzącymi na świat
·	zawsze posłuszni swoim kierownikom duchowym i gotowi do przyjęcia ich wskazań 
·	ostatecznym kryterium autentyzmu wszystkich zjawisk nadzwyczajnych, w tym także mistycznych, są zawsze owoce codziennego życia, szczególnie relacje z bliźnimi.
·	obecność przynajmniej jednego prawdziwego cudu lub proroctwa
·	całkowita zgodność danego zjawiska z Objawieniem Bożym 
i nauczaniem Kościoła
·	działanie Boże w osobie przeżywającej doświadczenie mistyczne ma na celu dobro duchowe i dlatego wyklucza wszelki nawet pozór ciekawości, plotkarstwa czy zniesławiania kogokolwiek
·	osoba twierdząca o sobie, że jest obdarowana łaskami mistycznymi, winna być pod względem moralnym, psychicznym i duchowym bez zarzutu i posiadać stałą normalność psychiczną. 
Analiza poszczególnych aspektów rozróżniających prawdziwy mistycyzm od pozornego na podstawie nadprzyrodzonych stanów, a zwłaszcza daru stygmatów, pozwala nam postawić Ojca Pio wśród tych, którzy odczuwają niegodność z otrzymanych darów Wszechmocnego, dla których stają się one zachętą do rozwoju życia wewnętrznego i przynoszą błogosławiony owoc w realizacji codziennego życia.   
 
Pytania:
Cóż masz czego byś nie otrzymał. Czy pamiętam że wszystko otrzymałem a mój jest tylko grzech?
Czy modlę się o światło Boże kiedy dookoła mnie tylko ciemność?
Czy umiem zachować pokój serca i ofiarować wszystkie krzyże przychodzące niespodziewanie ?
Ks Krzysztof Śliczny i br Roman Rusek

