
DUCH OSKARŻYCIEL
„Nie sądźcie…” należy do najczęściej łamanych Bożych przykazań. Wprawdzie do Dekalogu nie

należy – przynajmniej nie w prost (bo kto np. mówi fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu, musiał
go wcześniej osądzić), jednak na pewno należy do najważniejszych. Łamanie go staje się zmorą życia
osobistego i wspólnotowego, dla wielu jest źródłem udręk przez całe życie. Niewątpliwie ma w tym
udział piekło, które z nienawiści do człowieka chce zatruć mu życie ziemskie oraz godzinę śmierci,
wpędzając go w smutek, zgorzkniałość, a nawet rozpacz. Zwycięża zarówno wtedy, gdy jedni osądzają
drugich, a nawet ich dręczą i prześladują, ale także wówczas, gdy sami siebie osądzamy. Gdy „pomaga”
nam w tym piekło, zawsze jest to sąd fałszywy – nie widzimy dobra lub je pomniejszamy, a
wyolbrzymiamy zło.

Rozdział 45 „Kwiatków świętego Franciszka” opowiada o życiu i śmierci brata Jana z Penny. Ów
brat na końcu życia otrzymał od Boga możność wyboru między jednym dniem w czyśćcu i siedmioma
dniami pokuty na ziemi. Gdy wybrał tę drugą możliwość, nie tylko opadły go różne choroby i boleści,
lecz przeżył mękę rozpaczy. Powodował ją widok diabła, który trzymał przed nim listę wszystkich
grzechów jego życia i sugerował mu, że skazany jest za nie na dno piekła. Dopiero siódmego dnia, za
sprawą brata Mateusza, został uwolniony i uzdrowiony. Przypomina mi to udręki innego syna św. Fran-
ciszka z Asyżu – św. Ojca Pio, dręczonego pokusami co do pewności własnego zbawienia. Pomagając
innym, sam nieraz znajdował się na dnie przepaści zwątpienia, na krawędzi rozpaczy. Możliwe, że zły
duch, z którego rąk wyrywał tak wielu grzeszników, z dopustu Bożego uderzał w niego i chciał mu w
tym przeszkodzić, a przynajmniej jego misję utrudnić. Może przy tym mścił się za jego zwycięstwa?

Duch oskarżyciel wykorzystuje możliwość bezpośredniego wpływania na kształt naszych myśli o
nas samych, ale także posługuje się ludźmi z naszego otoczenia, nawet najbliższą rodziną. Przyjrzyjmy
się na przykładach jego działaniu, najpierw w środowisku człowieka.

Oto wśród kilkorga dzieci znajduje się jedno, które rodzice obwiniają o wszystko: o brak miłości
i posłuszeństwa, brak zdolności do nauki („zawsze wstyd nam przynosisz”), lenistwo, kłótliwość,
lękliwość itp. Za to chwalą w jego obecności inne dzieci, a gdy to właśnie dziecko zasługuje na
pochwałę, nie otrzymuje jej. Rodzice nie mają pojęcia, jak gorliwie współpracują z duchem
oskarżycielem i jak wielkie zło czynią. Mogą zwichnąć całe, a więc i dorosłe, życie dziecka!

Nauczyciel uprzedził się w stosunku do kilkorga dzieci i ocenia je gorzej niż inne, gani, karze przy
każdej sposobności, uważając że „są takie i nikt go nie przekona…”. Znam rodziców, którym w takiej
sytuacji nie pozostawało nic innego, jak postarać się o przeniesienie swojego dziecka do innej klasy czy
szkoły. Taki nauczyciel może być właśnie sługą ducha oskarżyciela, wyrządzając dzieciom wielką
krzywdę. Nie tylko może odbierać im ochotę do nauki, ale powodować stres lub depresję, bierność,
zamknięcie się w sobie.

Wielu ludzi toczy ciężką walkę ze swoimi nałogami, wadami, przywarami, lecz ją przegrywają,
gdyż ich otoczenie nie widzi ich zwycięstw, tylko same upadki. Nawet jeśli je widzi, kwituje strasznym
stwierdzeniem: „Ja ci już nie wierzę, tyle razy obiecywałeś i nic!” Zamiast dodać im odwagi, otuchy,
pochwalić zwycięstwa (choćby nieliczne), wzmocnić ich motywację, pociągnąć ku dobremu – znajomi
widzą ich ciągle jako stojących w miejscu, a nawet cofających się w tej walce. Pozwolili duchowi
oskarżycielowi, że włożył im na nos swoje ciemne okulary, przez które nie widzą dobra, tylko samo zło,
a przez to przyczyniają się, być może, do coraz gorszego stanu tych walczących.

Pracodawca faworyzuje jednych pracowników – może pochlebców, nawet jeśli są leniwi i
nieuczciwi – a pomiata innymi, chociaż pracują solidnie. Tym drugim obcina premie, urlopy, nie
pozwala na awans, udziela nagany z byle powodu, przeciąża pracą, przez co zatruwa im życie. Wyraźnie
służy złemu duchowi oskarżycielowi, za co odpowie przed Bogiem.

Może tych przykładów wystarczy. Spójrzmy teraz na drugi sposób działania tego ducha – na jego
bezpośrednie oddziaływanie na nasze myśli . Ogólnie rzecz biorąc, są to najczęściej myśli-hasła,
krótkie a mocne, poprzez które stara się nas przekonać o naszym „złu”, a przez to sparaliżować wolę
czynienia dobra. Stara się o to, byśmy w różnych sytuacjach, i to jak najczęściej, powtarzali je sobie.
Rzecz jasna  może je wzmacniać przez ludzi, o których wyżej wspomniałem. Oto niektóre z nich:
– Mam dwie lewe ręce, ja już jestem takim nieudacznikiem i koniec!
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– Wlokę się w ogonie – i co z tego? Lizusy niech się pchają na pierwsze miejsce.
– Jestem mało zdolny, nic więc dziwnego, że i tym razem…
– Jestem gruba, wszyscy się ze mnie śmieją.
– Że też ja nigdy nie mogę mieć markowych ciuchów, tylko te ze szmateksu!
– Śmieją się ze mnie, że jestem jeszcze dziewicą! (zły duch ukazuje dobro jako godne pogardy).
– Ja już jestem takim bałaganiarzem…! (kaleką, pośmiewiskiem, cherlakiem itp).
– Starzy (rodzice) mają mnie gdzieś. Często słyszę, że „takiego łobuza sobie wychowali”.
– Choćbym się nie wiem jak starał, to i tak nic to nie da, więc nie warto…
– Ja zawsze jestem spóźniony!
– Nigdy nie umiem wyczuć odpowiednich okoliczności…
– Wiem, że wciąż za mało się modlę, ale…
– Chyba ja już z tego nie wyjdę, to jest silniejsze ode mnie!
– Ja jestem demonek.

Pod wpływem podobnych myśli o sobie i złej opinii otoczenia człowiek może stracić poczucie
własnej godności, przydatności dla otoczenia, a nawet sensu dalszego życia. Coraz więcej młodych, a
nawet dzieci (Japonia jest tu w czołówce) dostaje się w ręce duchów rozpaczy i samobójstwa, a
przynajmniej ich życie staje się koszmarem i udręką. Tak duchowo poranieni, nie potrafią zbliżyć się
z miłością i ufnością do Boga jako swojego Ojca, pełnego dobroci, wyrozumiałości, chęci stałej pomocy
do dobrego. Gdy przyjdzie śmierć i zobaczą oblicze takiego właśnie kochającego Ojca, może odepchną
Go jako kogoś obcego i nie zechcą z Nim wiecznie być! Jak mogliby przylgnąć z ufnością do serca
Tego, który jest Pełnią Dobra (Dobroci), Prawdy i Piękna, skoro żyli w przekonaniu, że są niczym,
złem, brudem, że przez nikogo nie są kochani – przez Boga także? Gdyby tak było w ich ostatniej
godzinie, duch oskarżyciel odniósłby największe z możliwych zwycięstwo: rozpacz jako zwątpienie w
Boże Miłosierdzie jest jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu i otwiera bramy piekielne!

To jeszcze jest ważne, że duch oskarżyciel odważa się oskarżać nie tylko ludzi, ale samego Boga!
Nauczył się tego już w Raju, sugerując Ewie, że Bóg nie pragnie wcale jej szczęścia, bo stawia jakieś
ograniczenia, sam chce dyktować, co jest złe lub dobre, a więc nie szanuje ludzkiej wolności. Tego
zadowolenia, które Ewa widzi u par zwierzęcych w okresie rui, może i ona sama doświadczyć, nie
oglądając się na „zazdrosnego” Boga, który ludziom nawet nie pozwolił interesować się ich własną
nagością i dotykać jej! Kazał im czekać na jakąś „niespodziankę”, zastrzegając samemu sobie
możliwość decydowania o sposobie rozmnażania się ludzi! Nie może być dobry, skoro pozbawia ich
takiej przyjemności, a nawet grozi śmiercią za nieposłuszeństwo!

Skoro wtedy się powiodło (i to mimo niewyobrażalnie wysokiego poziomu świętości pierwszych
ludzi!), piekło nabrało doświadczenia. Aż do dzisiaj najpierw przystępują do akcji te duchy, które robią
wszystko, by złowić człowieka na wędkę jakiejś grzesznej przyjemności (a są ich różne rodzaje). Gdy
im się to uda, przychodzi, jak w raju, duch oskarżyciel i próbuje ukazywać złowionemu, stopniowo
popadającemu w uzależnienie, fałszywy obraz Boga jako surowego sędziego, niewrażliwego na
naturalne ludzkie potrzeby. Jest On gdzieś tam bardzo daleko, groźny i milczący, nielitościwy kat
grzeszników, czekający na moment śmierci, gdy dostaną się w Jego ręce. Gdyby uzależniony chciał do
Niego wrócić, musiałby się wyrzec „aż tak wielkiej” przyjemności, więc nie powinien nawet o tym
myśleć. Za to demon jest dobry, bo prawie niczego nie wymaga, a obiecuje wiele: „chwałę dolną” w
swoim królestwie. Aby do niej wejść, wystarczy go o to poprosić i jemu zaufać! I tak biedny
otumaniony człowiek zaczyna w to największe oszustwo wierzyć, przekonując samego siebie, że skoro
demon na ziemi jest dla niego dobry (ułatwia mu zaspokajanie pragnień i pożądań), to na pewno i po
śmierci nie zrobi mu krzywdy!

Gdy duch oskarżyciel osiągnie opisane wyżej zwycięstwo, wkłada na oczy swojej ofiary diabelskie
okulary, odwracające barwy rzeczywistości: wszystko co złe i ciemne wydaje się w nich dobre, jasne
i pociągające, a wszystko co Boże – odpychające, godne pogardy i odrzucenia. Zaskoczone tym
faktem otoczenie stwierdza, że nie może poznać tego człowieka – co się z nim stało! Nie dociera do
niego nic z tego, czym dawniej żył, a bliskie mu osoby uważa za swoich wrogów. Gdy ośmielają się
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wspomnieć mu o Bogu, pogrąża się w zawziętym wrogim milczeniu, a kiedy indziej pieni się, przeklina
i bije. Dochodzi wreszcie do kresu swojego uzależnienia – do przekonania, że albo zdobędzie swoje
„szczęście” (chwilę grzesznej przyjemności), albo rozstanie się z życiem. Piekło tryumfuje, czekając
na krawędzi śmierci na swoją ofiarę…

Jak pomóc takiemu biedakowi wyplątać się z diabelskiej sieci? Wiadomo: zawsze modlitwa i
ofiara, złożona Bogu, odegra tu niezastąpioną rolę. Czy jednak jakieś słowa, argumenty, świadectwo…?
Tego nie wiemy, jaki będzie ich skutek, ale i one mają ogromne znaczenie. W uszach takiego człowieka
o zatrutej duszy, pogrążonego w smutku, obezwładnionego, przegranego we własnych oczach i
upodlonego, nieufnego wobec otoczenia, niekiedy lękliwego i skłonnego do ucieczki od ludzi i
obowiązków, bez ambicji i inicjatywy, zobojętniałego na wszystko – powinien mocno zabrzmieć nasz
głos, niosący otuchę i nadzieję: jesteś dzieckiem Króla Nieba i Ziemi, który nie zrezygnował z ciebie!
Kocha cię jak dawniej i czeka na twój powrót. Z radością cię przyjmie, jeśli tylko zechcesz wrócić do
Niego. Nawet jeśli ciężko ci zostawić te przyjemności, które doprowadziły cię do takiego stanu, to
wiedz, że w powrocie do Niego i w pokucie znajdziesz o wiele więcej radości, i to takiej prawdziwej.

Pozornie wydawać by się mogło, że stan duszy, wyżej opisany, przypomina pokorę, a więc
powinien podobać się Bogu… Jednak pozory mylą! Piekło nie znosi pokory i nigdy by do niej nikogo
nie prowadziło – ono robi wszystko, żeby człowieka odizolować od Boga i pogrążyć we własnym,
biednym, człowieczym „ja” jak w skorupie nie do przebicia. Pokora natomiast własne „ja”, choćby
widziane jako najmniejsze i najbiedniejsze, „zero”, wykorzystuje jako trampolinę do wspaniałego
wybicia się i skoku w nieskończoną dal, w promienną przestrzeń Bożego JA – w ramiona Ojca. Jest
więc przezwyciężeniem egoizmu i zanurzeniem się w Miłości.

Najwspanialsze przykłady pokory widzimy u Jezusa Chrystusa, u Maryi, u św. Józefa i u św. Jana
Chrzciciela. Jezus, wziąwszy na siebie ciężar grzechów ludzkości, jest w Ogrójcu dręczony przez ducha
oskarżyciela (izolującego Go od Ojca) aż do strasznego upływu krwi z całego ciała, lecz umocniony
przez Anioła (wg Marii Valtorty jest to Gabriel-Moc Boża), jest w stanie nawiązać kontakt z Ojcem
przez miłość opartą na posłuszeństwie. I nam chce pomóc Archanioł Gabriel wyjść z niewoli
oskarżyciela, jeśli go poprosimy!

Maryja  uważa siebie za najmniejszą ze wszystkich ludzi i niegodną jakiejkolwiek łaski, co wyraża
w Magnificat: Bóg „wejrzał na nicość swojej niewolnicy” – tak można przetłumaczyć Jej słowa. Nie
zatrzymuje się jednak ze spuszczoną głową na własnej „nicości”, lecz koncentruje się na wielkości Boga
i na Jego Miłosierdziu, okazanym w wielkich rzeczach Jej uczynionych. Na tym właśnie polega
prawdziwa pokora: na stałym odniesieniu do Bożego Majestatu, w którego świetle ginie nasza
ciemność, oraz na wdzięczności Bogu za to, że chce posłużyć się tak marnym narzędziem, chociaż ma
o wiele doskonalsze. Gdy chwalą pyszałka, nieszczerze się temu opiera, ale w sercu pyszni się i uważa,
że słusznie go doceniają. Gdy chwalą pokornego, nie zaprzecza, lecz natychmiast w duchu wielbi Boga
i dziękuje Mu za to, że nim się posłużył mimo jego niedoskonałości.

Jan Chrziciel w więzieniu słyszy od uczniów, że Jezus zajął jego miejsce nad Jordanem i chrzci.
Zamiast smutku widzimy u niego prawdziwą radość, która, jak sam mówi, „teraz doszła do szczytu”.
Zdaje sobie sprawę, że im bardziej on umniejsza się, maleje, tym bardziej wzrasta w oczach ludzi
Baranek Boży i ujawnia się Jego misja. A Jan jest tak pokorny, że własnemu Kuzynowi nie jest godzien,
jak mówi, usłużyć nawet jak niewolnik najniższej rangi – tacy w domach bogaczy przy drzwiach
zdejmowali gościom obuwie i myli nogi.

Syn marnotrawny z Chrystusowej przypowieści jest zniewolony przez ducha oskarżyciela do tego
stopnia, że całkiem siebie przekreślił we własnych oczach i wyobraża sobie, że podobnie widzi go
ojciec. W łachmanach, brudny i głodny, z największym wstydem wraca do domu tylko po to, by
wmieszać się między sługi i najeść do syta. Ma nadzieję, że ojciec go nie wygoni, jak tamci właściciele
świń, odganiający go od świńskiej paszy. Sam ojciec musi swoją miłością uwolnić i uzdrowić jego
biedną duszę i bardzo zaskoczonemu i zmieszanemu uświadomić, że w jego oczach pozostał tym kim
był: jego ukochanym synem. Tak powinno dziać się z duszami w konfesjonale: wyznawszy swoje
odstępstwo, nędzę i brud, mają rzucić się w ramiona Ojca z ogromną wdzięcznością, której wyrazem
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czyż nie ma być radość? Gdy widzę penitenta, który odchodzi jak przyszedł: smutny i ze spuszczoną
głową, zapatrzony w głąb siebie – jestem zawsze zdumiony i cierpię, gdyż nie jest chyba świadom tego
co się stało. Gdy od razu chce mnie zagadywać, to się potwierdza. Odsyłam go wtedy na modlitwę
dziękczynną za cud pojednania i obmycia duszy we Krwi Baranka, czy jednak umie podziękować, gdy
do niego nie dotarła wielkość tego cudu i Bożego miłosierdzia?

Ziemscy rodzice, gdy do nich przybiega z płaczem i tuli się ich dziecko, pokazując guz na głowie,
czy będą je odpychać z obrzydzeniem z tego powodu, że jest całe umorusane? Na pewno nie, lecz zajmą
się tym guzem i bólem, głaszcząc dziecko i tuląc, niosąc ulgę. Czy Bóg Ojciec miałby być mniej od
nich miłosierny? Gdy widzi prawdziwą skruchę, która jest bólem duszy z powodu jej poranienia,
natychmiast otwiera całe swoje serce i przygarnia z miłością swoje dziecko, jednak… pod warunkiem,
że ono samo przybiegnie do Niego! Ten bieg to nic innego jak ufność w Jego Miłosierdzie, bez której
to ufności – wiemy to dzięki św. Faustynie – nikt z Bożego Miłosierdzia skorzystać nie może. Wie o
tym duch oskarżyciel i robi wszystko, by w tym biegu podstawić nam nogę! Gdy mu się to uda w
ostatniej chwili życia, grzesznik, skoncentrowany na sobie a nie na miłosiernym Bogu, wpada w
rozpacz i na zawsze zostaje z szatanem.

Także to jest ważne, że Bóg nigdy nie chce wracać do grzechów już nam darowanych, skoro
je całkowicie przekreślił. Traktuje nas jak wielkich świętych, którzy takich grzechów nigdy nie
popełnili. Nie powinniśmy więc do nich powracać, a jeśli to czynimy np. przy spowiedzi generalnej,
to tylko z bardzo ważnego powodu i raczej dla pobudzenia się do głębszej skruchy, a nie z powodu
wątpliwości, czy nam zostały darowane. Oczywiście jeśli zawsze wypełnialiśmy wszystkie warunki
sakramentu Pokuty, a co do tego wolno nam mieć wątpliwości. Jeśli nie wypełnialiśmy, nie dążąc np.
do natychmiastowej i pełnej poprawy, sami mogliśmy przyczynić się do tego, że Bóg chciał, ale nie
mógł nam wszystkiego darować. Jednym z takich bardzo ważnych warunków jest, chociaż nie
wchodzące w skład pięciu katechizmowych, przebaczenie z serca wszystkim naszym winowajcom. Bez
niego i my od Boga nie otrzymamy rozgrzeszenia, choćby nawet ksiądz, nieświadom naszego stanu,
wypowiedział sakramentalne słowa i „odpukał”.

Po każdej dobrej spowiedzi popełniamy, i to nawet każdego dnia, różne uchybienia, a nawet
grzechy. Gdy więc chcemy, mimo wszystko, z ufnością i radością rzucić się w ramiona Ojca, Brata,
Przyjaciela (myślę zwłaszcza o Komunii świętej) – powinniśmy Go najpierw przeprosić. Gdyby każdy
z nas – kapłan i wierni – poważnie traktował akt pokuty na początku Mszy świętej, właśnie wtedy
mielibyśmy ku temu sposobność: objęlibyśmy szczerym żalem wszelkie zło od ostatniej spowiedzi.
Wielka szkoda, że kapłani często nie zdobywają się wtedy na dłuższy moment ciszy, lecz całkiem ją
pomijają albo skracają do 2-3 sekund. Wiedząc o tym, powinniśmy przyjść na Mszę chwilę wcześniej
i zdobyć się na własny, jak najgłębszy akt pokuty. To samo dotyczy modlitwy w jakiejś wspólnocie,
np. w rodzinie: zawsze powinna być poprzedzona podobnym do mszalnego aktem pokuty, a wtedy
może być ta modlitwa prawdziwym otwarciem serc Bogu.

Stale walczmy z duchem oskarżycielem nas atakującym, nigdy też nie bądźmy jego narzędziem w
osądzaniu i oskarżaniu innych! Zbliżając się do Boga naszego Ojca, weźmy – jak pisze święta Teresa
od Dzieciątka Jezus – jak największy rozpęd, gdy On stoi czekając na nas z otwartymi ramionami, a
wtedy z radością uniesie nas bardzo wysoko! Dotyczy to także momentu naszej śmierci. Niech
dziecięca, szczera ufność w Ojcu pokładana pomoże nam nabrać tego rozpędu! Niech nasza ukochana
Mama Maryja, która z radością przybędzie w tej ostatniej chwili, swoim głośnym „hop!” doda nam
odwagi! Czeka Anioł Stróż, czekają nasi Bliscy – święci, krewni i przyjaciele – więc już teraz
nabierajmy rozpędu, biegnąc ku najszczęśliwszej chwili naszego życia!

Drodzy Czytelnicy, niech na całą drogę, jaką macie jeszcze do przebycia aż do Bramy Nieba, w
której mamy się spotkać, błogosławi Was (i tych, którym w tej drodze pomagacie) Bóg Ojciec i Syn i
Duch Święty.

ks. Adam Skwarczyński


