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Wąż w sercu – czyli o uleganiu pokusom [c. d.] 

Ks. Tomáš Špidlík 

  

3. Czas na walkę duchową. Kiedy dana myśl zadomowiła się w sercu w wyniku długo-

trwałej dyskusji, to już nie łatwo się z nią rozstać. Człowiek zmysłowy posiada wyobraź-

nię tak bardzo podatną na nieczyste myśli, że nie daje rady się od nich uwolnić. Lecz mo-

że jeszcze odmówić im wewnętrznej zgody; może i powinien wyjść zwycięsko,                   

choć za wielką cenę. Musi walczyć. 

4. Dalszym krokiem jest wewnętrzne przyzwolenie. Kto przegrał ze złymi myślami, ten 

przy pierwszej sprzyjającej okazji wprowadzi je w czyn. Na tym etapie popełnia się 

grzech we właściwym znaczeniu tego słowa. I nawet wtedy, gdy z rożnych przyczyn nie 

doszło do aktu, to jednak grzech pozostaje. W teologii mówi się wtedy o grzechu w myśli, 

choć w istocie rzeczy idzie tutaj o namiętność. Kto często ulega złym myślom, ten staje 

się coraz słabszy wewnętrznie. Rośnie w nim skłonność do złego, która w końcu przybiera 

takie wielkie rozmiary, że trudno jej się oprzeć. Namiętność sprawia, że człowiek staje się 

niewolnikiem zła. 

5. Do grzechu dochodzi dopiero w piątym stadium, czyli na etapie wewnętrznego przy-

zwolenia. Jak długo dyskutujemy ze złą myślą, tak długo nie ma jeszcze grzechu. Nie po-

pełniamy go także, będąc na etapie walki duchowej. Jednak na tej wewnętrznej dyskusji 

straciliśmy wiele czasu i duchowej energii.  

Szczęśliwy taki człowiek, który w porę potrafi zapanować nad złymi myślami. Lecz jak 

tego dokonać? Mnich Ewagriusz, żyjący w IV w., napisał traktat „O rozpoznawaniu na-

miętności i myśli”. Zawarł w tym dziele wiele fragmentów z Pisma św., które zaleca po-

wtarzać w momencie ataku ze strony złych myśli. Tak właśnie postępował Jezus, kiedy 

kuszony był przez Złego: jednym słowem odrzucił diabelską propozycję zaniechania po-

stu na pustyni: „Człowiek nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem, jakie wychodzi 

z ust Boga” (Mt 4, 4). W taki sam sposób pokonał pokusę ziemskiego panowania: „Panu 

Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4, 10). Mnisi 

uczyli się tych słów na pamięć, aby mieć je zawsze w zanadrzu w chwili pokusy. A nie-

kiedy wymawiali tylko imię Jezus, które „wprawia wszystkie demony w ucieczkę” – jak 

sami wielokrotnie się przekonywali. Przywołanie z wiarą imienia Zbawiciela stanowi śro-

dek na wszelkiego rodzaju złe myśli. Umiejętność opierania się złym myślom zwie się 

także duchową trzeźwością lub po prostu uwagą. Każdy akt prawdziwie ludzki domaga 

się pełnej świadomości; im bardziej świadomość jest przyćmiona, tym łatwiej człowiek 

staje się ofiarą fałszywych i złych wyobrażeń. Nawet w szkole sukces w nauczaniu zależy 

od uwagi ucznia. Tymczasem, stanem szczególnej uwagi jest modlitwa. Ojcowie posługi-

wali się grą słów, której nie da się dosłownie przetłumaczyć na nasz język. Otóż, po grec-
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ku uwaga to prosoché, natomiast modlitwa – proseuché. Chcieli przez to powiedzieć,               

że ta pierwsza rzeczywistość rodzi drugą. W liturgii bizantyjskiej, każdy uroczysty mo-

ment rozpoczyna się śpiewanym przez diakona wezwaniem: Prosoché – bądźcie uważni! 

A zatem wszyscy ci, którzy szukają pokoju wewnętrznego, nie mogą być pacyfistami. 

Dla doświadczonych mistrzów życia wewnętrznego nie ma innego pokoju, jak tylko ten, 

który płynie z nieustannej walki. Asceta jest atletą; jego moc wzrasta nie inaczej, jak tylko 

w miarę przeciwstawiania się duchowemu nieprzyjacielowi.  

 Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mk 4,1-20 Przypowieść o siewcy 

 cz – Mk 4,21-25 Przypowieść o świetle 

 pt – Mk 4,26-34 Rozwój Królestwa Bożego 

 so – Łk 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

  n – Łk 4,21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie 

 pn – Mk 5,1-20 Uwolnienie opętanego w Gerazie 

 wt – Mk 5,21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety 

Intencje do modlitwy 

 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizycz-

ne 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 języ-

ków, rozeznawania proroctw. 

 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na róż-

nych 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 audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne). 

  W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Dziś 29 stycznia rozpoczęliśmy nową akcję ewangelizacyjną SNAP, która będzie trwać do 

1 lutego 2013 r. Spotkania otwarte dla wszystkich będą w środę 30 stycznia 20.00 – 21.30, 

w Duszpasterstwie Akademickim „Wieczernik” oraz w czwartek 31 stycznia 20.00 – 

21.30 u Saletynów. Prosimy o objęcie ją modlitwą. 

2. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Rzeszowskiej – Saletyni, 30 stycznia o 

godz. 19:00. 

3. Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w pierwszy piątek miesiąca, 1 lutego,                 

godz. 18.00 u Saletynów. 

4. Katecheza audiowizualna "Byłem na dnie", gość Wiesław Jindraczek, 5 lutego, godz. 

19.10, Bazylika OO. Bernardynów. 
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