
55grudzień 2020   M i e s i ę c z n i k  E g z o r c y s t a

zd
ję

c
ia

:  
 ©

 a
u

to
r
 –

 

fo
to

m
o

n
ta

ż:
   

©
 P

io
tr

 K
ar

cz
ew

sK
i  

 w
iK

iP
ed

ia
 c

o
m

m
o

n
s.

w
iK

im
ed

ia
.o

r
g
 f

o
to

li
a.

c
o

m
 w

w
w

.P
ix

ab
ay

.c
o

m
 s

h
u

tt
er

st
o

c
K
.c

o
m

ianem materializmu określa się 
albo pewien typ światopoglądu 
albo postawę moralną. Światopo-

gląd materialistyczny uznaje 
tylko istnienie świata materialnego i  wi-
dzialnego, dlatego temu poglądowi towarzy-
szy zazwyczaj postawa ateizmu.

Z  kolei materializm jako postawa moral-
na przyjmuje, że główny cel życia ludzkiego 
stanowi posiadanie dóbr materialnych. Ta 
postawa niezwykle często prowadzi do atei-
zmu praktycznego. Dobrobyt materialny bez 
przerwy stawał się przyczyną odchodzenia 
ludzi od Boga, o czym świadczą księgi Sta-
rego i  Nowego Testamentu. Z  tego powodu 
ubóstwo z  wyboru jest jedną z  uznanych 
cnót życia chrześcijańskiego.

Napięcie między pragnieniami  
ciała i ducha

Oba pojęcia – materializm i duchowość – 
wydają się w pierwszym momencie tworzyć 
parę pojęć przeciwstawnych sobie. A  tym-
czasem myśl chrześcijańska uważa, że po 
przeciwnej stronie materializmu znajduje 
się asceza, która stanowi jedno z  narzędzi 
duchowości. Ascezę definiują niektórzy jako 
ćwiczenie się w  roztropnym korzystaniu 
z dóbr świata materialnego, aby to nie rze-
czy panowały nad duchem, lecz żeby duch 
panował nad rzeczami. Św. Augustyn pisze 
w sposób dobitny o tym, czemu służy asceza: 
„Jeśli się nie uduchowisz aż do ciała, to się 
ucieleśnisz aż do duszy”.

Taką harmonię pomiędzy duchem i ciałem 
zapewnia równomierny rozwój duchowy 
i fizyczny. Jeśli go nie ma, to nawet człowiek 
ubogi może stać się materialistą w  swojej 
wybujałej wyobraźni. Dlatego Pismo Święte 
nie zajmuje się jedynie ubóstwem społecz-
nym czy niesprawiedliwością społeczną. 
Tym, czego dotyka Biblia, jest kwestia tego, 
czy dobra materialne nie zasłaniają człowie-
kowi celu ostatecznego: Boga i zbawienia.

Kinga Wiśniewska-Roszkowska w  swo-
jej książce o ascezie proponuje stosowanie 
zasad życia ascetycznego w  wychowaniu 
dzieci i w duchowości małżonków. W osiąg-
nięciu wolności podmiotowej wspiera nas ła-
ska Ducha Świętego, gdyż to On najbardziej 
umacnia naszą wolę, bo On jest „Sprawcą 
i chcenia i działania”.

Asceza chrześcijańska nie jest możliwa 
bez poświęcenia czegoś z tego, co przyjem-

Duch Święty jest najlepszym sprzymierzeńcem 
człowieka w drodze ku wolności podmiotowej 
i moralnej. On daje siłę do pokonania 
wyzwań, które przekraczają nasze siły 
psychiczne i duchowe.

t e k s t   n n   K r z y s z t o f  o d  D u c h a  Ś w i ę t e g o  ( o .  p r o f .  K .  G u z o w s k i )

Materializm 
a duchowość 

Moc 
świadectwa

To dzieje się na  
naszych oczach

Pismo Święte 
nie zajmuje 
się jedynie 
ubóstwem  
czy niespra
wie dli wością 
społeczną – 
ważna jest 
kwestia 
czy dobra 
materialne 
nie zasłaniają 
człowiekowi 
Boga 
i zbawienia.
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ne dla ciała: „Ci bowiem, którzy żyją we-
dług ciała, dążą do tego, czego chce ciało; 
ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, 
czego chce Duch. Dążność bowiem ciała 
prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – 
do życia i pokoju: ponieważ dążność ciała 
jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się 
bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest 
do tego zdolna” (Rz 8, 5-7). W Liście do Rzy-
mian św. Paweł ukazuje kontrast pomiędzy 
życiem w ciele a życiem w Duchu (por. Rz 
8, 13). Apostoł nie traktuje ciała jako złego, 
a  duszy jako pierwiastka dobrego w  czło-
wieku. Zgodnie ze swoją koncepcją, mó-
wiąc o ciele, ma na myśli życie naturalne, 
zranione przez grzech i  poddane cieles-
nym pragnieniom (por. Rz 7, 15). Św. Paweł 
w  swoisty sposób mówi, że życie „według 
ciała”, a  więc według pobudek zmysło-
wych, ograniczających się do zdobywania 
rzeczy materialnych, prowadzi do śmierci, 
bowiem wszystko, co materialne w świecie, 
jest przemijające. Apostoł zachęca z  tego 
powodu, by spojrzeć na swoje życie z per-
spektywy Boga, a  wówczas nauczymy się 
wykorzystywać nasz ziemski czas na to, co 
ma wartość wieczną u Boga, jak choćby mi-
łość bliźniego (por. Ga 5).

Warto zwrócić uwagę, iż asceza chrześ-
cijańska różni się znacznie od praktyk 

ascetycznych w innych religiach. W chrześ-
cijaństwie nie jest ona ani negacją życia na-
turalnego, ani negacją wartości człowieka, 
lecz „ćwiczeniem się” w przyjmowaniu ży-
cia od Ducha Świętego. Całkowite poddanie 
siebie władzy Boga sprawia, iż człowiek 
zaczyna panować nad nieuporządkowany-
mi skłonnościami naturalnymi, które nie-
wolniczo każą mu służyć materii i temu, co 
przejściowe. Asceza chrześcijańska jest za-
wsze wyrazem miłości do Boga jako Dobra 
najwyższego, a nie przedmiotowym umar-
twianiem się lub ćwiczeniem w cnotach dla 
nich samych.

W nauczaniu Chrystusa znajdziemy ideę 
ascezy jako wyboru Boga ponad wszystko. 
Z tym aktem wyboru związane jest poświę-
cenie czegoś dla najwyższego Dobra. Ideę 
ascezy wyraża czasownik „wyrzekać się” 
(gr. arneomai). Jezus wzywa do dzieła wy-
pierania się lub wyrzekania się kogoś lub 
czegoś, a  nawet do zaparcia się samego 
siebie (np. Mt 10, 33; J 1, 20; por. Tt 2, 12). 
To samo słowo pojawia się w perykopach, 
mówiących o  wyrzeczeniu się Chrystusa 
(np. Mt 26, 70.72; Łk 12, 9). Te dwie rze-
czywistości są zatem ze sobą powiązane 
– zaparcie się siebie jest warunkiem tego, 
by nie zaprzeć się Jezusa. Ponieważ „Ciało 
(…) do czego innego dąży niż duch, a duch zd
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Modlitwa, post, 
jałmużna są nie 
tylko narzędziem 
przywoływania 
Ducha Świętego, 
ale i przecinania 
pokus 
szatańskich, 
które wiążą nas 
z tym światem.
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do czego innego niż ciało” (Ga 5, 17), dlate-
go nie można powiedzieć „tak” jednemu, nie 
mówiąc jednocześnie „nie” drugiemu.

W  człowieku panuje ów antagonizm po-
między mentalnością światowości, mającą 
tendencję do ubóstwiania rzeczy tego świa-
ta, a  posłuszeństwem Duchowi Świętemu, 
który uzdrawia tę sprzeczność, gdyż ludz-
kie ciało, pociągnięte przez Ducha, staje się 
zdolne do przyjęcia nieśmiertelności. Wów-
czas dokonuje się zupełne pogodzenie obu 
sfer w człowieku – materialnej i duchowej, 
które wytwarzają w człowieku stałe napię-
cie. Taka zgodność była widoczna najpierw 
we wcieleniu, gdy została przywrócona pier-
wotna jedność pomiędzy pragnieniami czło-
wieka, by całkowicie oddać się Bogu i celom 
życiowym. Można zatem stwierdzić, że ce-
lem ascezy chrześcijańskiej jest zintegro-
wanie człowieka, jego potrzeb duchowych 
i  fizycznych, potrzeby spełnienia w  Wiecz-
nym Bogu i samorealizacji w świecie stwo-
rzonym. Tylko człowiek pracujący nad sobą, 
nad swoją wolnością, może rozwijać się 
i  odnosić sukcesy, opanowując niskie po-
budki, a wybierając dobro, które jest trwałe. 
Nieuporządkowanie w  człowieku objawia 
się wówczas, gdy zaczyna kochać świat bar-
dziej niż Boga, który ten świat stworzył. Ma-
terializm i konsumpcjonizm mogą zaburzyć 
skutecznie relację z  Bogiem, jeśli człowiek 
ubóstwi to, co Bogiem nie jest.

Duch Święty kształtuje,  
gdy Go słuchamy

Św. Paweł uzasadnił lapidarnie koniecz-
ność ascezy chrześcijańskiej: „Mając życie 
od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5, 
25). W  świetle tego zdania ascezę chrześ-
cijańską można najkrócej określić jako sa-
mowychowanie siebie do współpracy z Du-
chem Świętym. Wówczas celem ascezy jest 
dbałość o to, by stać się człowiekiem praw-
dziwie zintegrowanym i wolnym dla osiąg-
nięcia życia wiecznego.

W  wizji chrześcijańskiego Wschodu (tzw. 
greckiego) asceza jest nastawiona na oczysz-
czenie z namiętności, by móc rozkoszować 
się słodyczą Ducha Świętego. Natomiast 
w  rozumieniu łacińskim koncentruje się 
bardziej na wyzbyciu się miłości własnej, by 
móc kochać Stwórcę i drugiego człowieka.

Obie wizje są komplementarne i  mocno 
zakorzenione w  Piśmie Świętym. Asceza 
pozwala bowiem oczyścić się z  namiętno-
ści, by móc podziwiać Stwórcę świata ma-
terialnego, a  staje się ona możliwa przez 
pociągnięcia Ducha, który, dając człowie-
kowi doświadczenie miłości Bożej, uzdal-

nia go do porzucenia egoistycznej miłości 
własnej. Duch, rozlewając w  sercach nową 
zdolność kochania Boga i  człowieka, spra-
wia, że życie zgodne z  wolą Bożą staje się 
radością i pewnego rodzaju przyjemnością. 
Dzięki temu człowiek jest zdolny wyrzec się 
egoizmu oraz grzesznych przywiązań dla 
umocnienia jedności z  Bogiem. Natomiast 
bez ciągłego towarzyszenia Ducha Bożego 
w ascetycznej drodze uwalniania się z egoi-
stycznej miłości człowiek nie byłby w stanie 
na niej wytrwać.

Naśladować Jezusa
Ascezę chrześcijańską wielu podejmuje 

z intencją naśladowania Jezusa w mocy Du-
cha Świętego, bo im bardziej wzrasta w wie-
rzącym upodobnienie do ukrzyżowanego 
Chrystusa, tym bardziej będą widoczne 
w nim owoce zmartwychwstałego Pana. Je-
dynie podporządkowanie życia naturalnego 
życiu nadprzyrodzonemu prowadzi ludzi do 
spełnienia i szczęścia. „Postępujcie według 
ducha, a nie spełnicie pożądania ciała” (Ga 
5, 16) – zachęca św. Paweł.

Modlitwa, post, jałmużna są nie tylko na-
rzędziem przywoływania Ducha Świętego, 
ale i  przecinania pokus szatańskich, które 
wiążą nas z tym światem, jak gdyby człowiek 
nie miał się spodziewać czegoś lepszego po 
śmierci. A zatem nie asceza przedmiotowa, 
ale asceza jako współpraca z Duchem Świę-
tym jest źródłem uzdrowienia wewnętrzne-
go od wszelkich śladów doznanych zranień 
i  krzywd. Ascetyczny wysiłek zmierza bo-
wiem do tego, by Duch Święty mógł opano-
wać całą osobę – zarówno duszę, jak i ciało.

Na rekolekcjach charyzmatycznych 
o  uzdrowieniu Pocieszyciel leczy wszelkie 
choroby ducha i ciała. Prawie każdy doznaje 
w dzieciństwie zranień z powodu trudnych 
relacji międzyludzkich lub zbyt wysokich 
oczekiwań ze strony dorosłych. Choć co 
prawda mamy wiedzę o przypadkach prze-
sady towarzyszących ascezie, to jednak trze-
ba te „przypadki” odczytywać na tle kultu-
ry danej epoki, inaczej nie będziemy mogli 
właściwie ocenić tego, co istotne w praktyce 
ascetycznej. n n
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„Czego słuchasz? Diabelska 
propaganda”

Nieuporząd
kowanie 
w człowieku 
objawia się 
wówczas, 
gdy zaczyna 
kochać świat 
bardziej niż 
Boga, który 
ten świat 
stworzył.


