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Wąż w sercu – czyli o uleganiu pokusom
Ks. Tomáš Špidlík
Co to się dzieje w człowieku, zanim zgrzeszy? Na ile ponosi on odpowiedzialność za to, co
go do grzechu doprowadza?
Jak zdemaskować pierwsze objawy uleganiu złu? I jak mu się w porę przeciwstawić?
Według nauczycieli życia duchowego z pierwszych wieków, opierających się na osobistym
Jk 1,12 doświadczeniu oraz obserwacji innych osób, historia z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju
nieustannie się ponawia. Każdy z nas posiada raj w postaci własnego serca. I każdy też przeżywa doświadczenie węża, który wnika do serca tylko po to, aby zwodzić. Wąż ten przybiera
postać złej myśli: „Źródło i początek wszelkiego grzechu znajduje się w myślach” – twierdzili
jednogłośnie wczesnochrześcijańscy ojcowie życia wewnętrznego. Porównywali oni serce
także do „ziemi obiecanej”, w którą napastnicy wbijają swoje dzidy, czyli złe myśli. Te cielesne, diabelskie i nieczyste myśli nie mogą pochodzić wprost ze serca, albowiem wyszło ono
spod ręki samego Boga. Przychodzą więc one do nas z zewnątrz. Ściśle mówiąc, nie są to myśli jako takie, lecz raczej pewne wyobrażenia czy też przedstawienia, z którymi łączy się idea
uczynienia jakiegoś zła. Św. Maksym Wyznawca, wielki teolog i mistyk z przełomu VI i VII
w., ilustruje ten stan rzeczy za pomocą przykładów z życia codziennego. Otóż, nasza zdolność
myślenia nie jest czymś złym ani sama myśl nie jest zła. Kobieta nie jest złem ani nie jest rzeczą złą myślenie o kobiecie; jednakże wyobrażenie kobiety w umyśle mężczyzny rzadko pozostaje czyste. Pieniądze ani wino nie są złe, jednakże mogą łatwo stać się przyczyną upadku.
Ponieważ złe myśli przychodzą z zewnątrz i nie należą w naturalny sposób do naszej zdolności myślenia, dlatego nie przenikają one do serca inaczej, jak tylko stopniowo i powoli. Ojcowie wyliczają przynajmniej pięć etapów tego procesu:
1. Najpierw mamy do czynienia z sugestiami. Jest to pierwsze wyobrażenie, pierwsza idea,
pierwszy impuls. Oto chciwiec widzi pieniądze i zjawia mu się następująca sugestia: mógłbym przecież je zabrać i schować. Podobnie dzieje się w przypadku wyobrażeń cielesnych.
Nie podejmujemy jednak jeszcze żadnej decyzji; po prostu zauważamy, że staje przed nami
możliwość popełnienia zła i że ono posiada atrakcyjną postać. Dla ludzi początkujących w
życiu duchowym sytuacja ta wielokrotnie staje się dramatem. Nieustannie obwiniają się z poSpotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki wodu posiadania złych myśli. Św. Antoni, (mnich, zmarł w połowie IV w. w swej pustelni
nad Morzem Czerwonym) kazał pewnego razu swemu uczniowi wejść na dach i łapać w dło17.00 Adoracja
nie wiatr. Jak nie możesz schwycić wiatru, tak samo i nie zapanujesz nad twymi myślami.
Najświętszego
Chciał go w ten sposób nauczyć, że pierwsze wyobrażenia i sugestie nie powodują winy i jak
Sakramentu
długo żyjemy, tak długo nie uwolnimy się od nich. Przypominają one komary, które tym bar18.30 Msza Święta
dziej dokuczają, im bardziej próbujemy się od nich opędzić.
2. Następnie pojawia się rozmowa, albo wewnętrzny dialog. Przypomnijmy sobie opowia19.00 spotkanie
modlitewne w auli bł.
danie z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju: Ewa wdaje się w rozmowę z wężem. Jeżeli nie
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przykładamy wagi do pierwszej sugestii, to przeminie ona jak chmury na niebie. Na ogół jednak człowiek pozwala się sprowokować i zaczyna rozmyślać o nasuwającej się idei. Oto
przykład: znany nam już chciwiec mówi sobie tak: Gdybym zdobył te pieniądze, to złożyłbym
je w banku, lecz zaraz potem koryguje sam siebie: Albo lepiej nie, żeby sprawa nie wyszła na
jaw. Jest on niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ale ta sprawa z pieniędzmi chodzi
mu po głowie cały dzień. Podobnie w przypadku kogoś, kto wpada w gniew: długo nie myśli
on o niczym innym, jak tylko o tym, kto przyprawił go o wściekłość. Wyobraża sobie, że jak
go złapie, to mu wleje, albo przynajmniej nie pożałuje paru przykrych słów. Nagle, w swych
myślach, wielkodusznie wszystko mu przebacza, lecz za chwilę znowu się unosi. Zapomina
o tym wszystkim nie wcześniej, jak dopiero po dłuższym czasie. Na czym polega wina za tego
rodzaju wewnętrzne dyskusje? Ten, kto nie podjął żadnej złej decyzji, nie zgrzeszył. Lecz ileż
czasu, ile wewnętrznej energii zmarnował na te wewnętrzne dialogi, zupełnie bezsensowne
i nieużyteczne?
c. d. w następnym biuletynie

Słowo Boże do medytacji








śr – Mk 3,1-6 Uzdrowienie w dzień szabatu
cz – Mk 3,7-12 Podziw tłumów dla Jezusa
pt – Mk 16,15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
so – Łk 10,1-9 Rozesłanie uczniów
n – Łk 1,1-4; 4,14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie
pn – Mk 3,22-30 Chrystus przeciw szatanowi
wt – Mk 3,31-35 Prawdziwi krewni Jezusa
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 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawania proroctw.
 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach muzycznych.
 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. 26 stycznia odbędą się Warsztaty Uwielbienia Boga Tańcem oraz Opłatek w Winnicy Ani
i Pawła. Zapraszamy na godz. 8:00 do Bazyliki na Mszę Świętą, a potem wyjazd
do Wyżnego. Koszt 30 zł. (w cenie: śniadanie, obiad, kolacja, warsztaty).
2. Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy nowa akcję ewangelizacyjną, która odbędzie
się w dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2013 r. Szczegóły na naszej stronie w
aktualnościach.
3. 30 stycznia o godz. 19:00 Msza dla wszystkich wspólnot Odnowy Rzeszowskiej –
Saletyni.
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