
„OTO JESTEM” – ŚWIADECTWO KATARZYNY
Nota ks. Adama Skwarczyńskiego: Prawie wszystkim nam zbyt łatwo przychodzi naruszanie przykazania
Pana Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. Może to dotyczyć także czytelników niniejszego „Świadectwa
Katarzyny”: prawdopodobnie zechcą wyrażać zdziwienie, jak osoba o tak powikłanym życiu może być zalewana
Bożą miłością i radością, cieszyć się darem rozeznawania duchów, modlitwy kontemplacyjnej (dniami i nocami),
widzieć już siebie na drodze nawrócenia, a nawet apostolstwa w swoim otoczeniu… Jak może iść drogą czystości
obiecanej Bogu, być w zażyłości z Najczystszą Maryją, a nawet wspiąć się na sam szczyt: oddać się Bogu jako
żertwa ofiarna?!

Przypuszczam, że właśnie tym ludziom – „faryzeuszom” zbyt pochopnym w osądzaniu bliźnich oraz w
przypinaniu im jakichś etykietek – potrzebne jest to świadectwo, by uczyli się dostrzegać tę prawdę, że Bóg jest
Ojcem wszystkich ludzi, pragnie szczęścia wszystkich i nie odrzuca nikogo, kto szczerze Go szuka. Poza tym dla
każdego ma inne plany, inną drogę zbawienia, której do końca nie potrafi zrozumieć ani ten człowiek, ani (tym
bardziej!) osoby postronne. Za to każdy z nas może swoją modlitwą pomóc Bogu w zdobywaniu serc, i to nawet
najbardziej zatwardziałych, Jego dzieci. Zarówno Katarzyna, jak i my wszyscy na progu Nieba poznamy tych,
którzy do naszego zbawienia się przyczynili, i będziemy im wdzięczni bez końca.

Niniejsze świadectwo może być także potrzebne tym, którzy z różnych powodów, dzisiaj od nich
niezależnych, nie mogą wejść na drogę sakramentów, mimo głębokiego pragnienia. Mogą za to zbliżyć się do
Boga drogą szczerego, głębokiego żalu za grzechy, wyznać Mu swoją miłość, zapraszać Go do serca w komunii
duchowej, prosić o pokierowanie dalszym życiem według Jego planu. W internecie można znaleźć znaną modlitwę
ks. Dolindo: „Jezu, Ty się tym zajmij” (lub „Jezu, weź to na Siebie”). On na wszystko ma tysiąc sposobów i może
je wykorzystać, gdy tylko widzi u kogoś dobrą wolę. Wtedy ludzka bezradność przyciąga Jego wszechmoc, a
zagubienie – wysiłki Dobrego Pasterza, nieustannie poszukującego zagubionych owiec. Jednak sama dobra wola
nie wystarczy – trzeba być aktywnym w poszukiwaniu swojej drogi! Katarzyna wymienia tak wiele praktyk, za
którymi warto pójść – oprócz wyżej wspomnianych Różaniec, lekturę Pisma Świetego oraz wartościowych książek
religijnych, udział we Mszy świętej i w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Moi Drodzy,
Choć niełatwo mi pisać o swoim życiu, jednak pragnę podzielić się z Wami swoim

świadectwem, żeby pokazać, jak wielka jest miłość Boga, Jego dobroć i litość nad marnym
grzesznikiem. Jestem nie tak dawno nawróconą katoliczką, chociaż, wychowana w Polsce w rodzinie
katolickiej, przyjęłam wszystkie sakramenty. 

Swoją historię zacznę od tego, że po roku małżeństwa (zawartego w Kościele katolickim)
odeszłam od swojego męża. Nie połączyły nas dzieci, których Bóg nam nie dał, a wszystko nas
dzieliło. Nie wspieraliśmy się wzajemnie, mieliśmy oddzielne mieszkania, własny majątek,
towarzystwo, przyjaciół… Cudem uniknęłam zdrady, ale zapłaciłam za to odejściem z pracy. Nie
było już wtedy mowy o powrocie do męża, gdyż sam był już zaangażowany w związek ze swoją
koleżanką z pracy. Pozostał nam tylko rozwód.

Niebawem oboje założyliśmy nowe rodziny i pojawiły się dzieci. Mój drugi ślub był w Kościele
protestanckim, do którego należy mój drugi mąż. Wyjechaliśmy z Polski ze względu na sprawy
zawodowe i ostatnich kilkanaście lat spędziłam w różnych krajach. Obecnie mieszkam na Bliskim
Wschodzie, nad Zatoką Arabską. 

Ocknęłam się mniej więcej po 5 latach i wtedy to zrozumiałam swój błąd – że idę na zatracenie!
Od tej chwili nie było dnia, w którym bym nie przepraszała Boga za to, że Go zraniłam, że Go
zawiodłam. Nie chciałam opuszczać swojego drugiego męża i rozbijać naszej rodziny, ale też cały
czas szukałam jakiegoś rozwiązania i wyjścia z tej grzesznej sytuacji. Zaczęłam pragnąć spowiedzi
i Komunii świętej, ale rozgrzeszenie nie było możliwe. Moje cierpienie i przygnębienie były
ogromne! 

Któregoś dnia, pod wpływem jakiegoś świadectwa przeczytanego w internecie, pojechałam do



kościoła i oddałam swoje życie Jezusowi – tak jak potrafiłam, własnymi słowami. Tego samego dnia
doznałam łaski nadprzyrodzonej radości. Byłam po raz pierwszy w życiu tak szczęśliwa
wewnętrznie, że brak mi słów, aby to opisać… Chciało mi się tańczyć i śpiewać! Kiedy poszłam na
plac zabaw ze swoją córką, nagle poczułam ogromną miłość do innych ludzi. Moje pragnienia i
dążenia odeszły na bok, przestałam się sobą zajmować. Wysłuchałam wszystkich mam i ich
problemów z dziećmi. Chociaż zazwyczaj męczyły mnie takie opowieści, teraz chciałam ich
wszystkich wysłuchać, a matki wesprzeć z niesłychaną miłością. Po 2-3 dniach prosiłam Boga, żeby
odebrał mi tę łaskę, bo nie mogłam dłużej znieść nadmiaru miłości i szczęścia. 

Powoli moje życie zaczęło się zmieniać, w sercu zrodziła się nadzieja, czułam wielką pomoc
Bożą w wielu sprawach życiowych, zawodowych. Jednocześnie tak bardzo żałowałam swojego
grzesznego życia, że kierując się duchem pokuty, chciałam wynagrodzić Bogu za wszystkie zniewagi
– najpierw swoje, a z czasem również innych. 

Po jakimś czasie za pozwoleniem księdza moderatora włączyłam się w dzieło dusz-ofiar, inaczej
„Szkoły krzyża”, a później „Iskry z Polski”. Okres pierwszego roku był najcięższym w moim życiu!
Przeszłam bardzo bolesne oczyszczenie, podczas którego prawie już żegnałam się z życiem…

Podczas mojego pobytu w Polsce któregoś roku otrzymałam Boży dar rozeznawania duchów:
przeżyłam coś w rodzaju „wyczuwania”, czy spotkałam dobrego, czy złego człowieka. Wszedłszy
w świat ducha, wyczuwałam jakieś „zło” w niektórych ludziach, niekiedy bardzo duże. Pewni ludzie
sprawiali takie wrażenie jakby spali, czy jakby byli w letagru. Sposób, w jaki mówili czy
zachowywali się, był uzależniony od jakiejś złej siły. Niektórzy księża też mieli w sobie to „zło”,
i właśnie ci „źli” nie wnosili niczego pozytywnego w moją duszę, a tylko siali niepokój i
zamieszanie. Za to kazania „dobrych” były dla mnie tak jasnym przekazem, jakby sam Bóg do mnie
osobiście przez nich mówił. Byłam przerażona, bo w moim otoczeniu tylko nieliczni byli dobrzy!
Tylko Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz inne modlitwy przynosiły mi ukojenie.

Dzień i noc modliłam się. Byłam wybudzana w nocy ze świadomością konieczności modlitwy,
często za konkretne osoby z mojego otoczenia. Były dni, gdy odmawiałam po 10 Różańców i więcej.
Później czułam, jak jestem napadana przez jakieś złe moce, dręczona fizycznie i psychicznie. To
wszystko było źródłem ogromnego cierpienia mojej duszy. Czułam, że jakaś zła siła ciągnęła mnie
w swoją stronę, miała nade mną władzę. W tym czasie (dosłownie z dnia na dzień) rzuciłam palenie
i poczułam niechęć do picia alkoholu. Nigdy już nie powróciłam do tych używek.

Ten stan trwał około miesiąca i jak niespodziewanie przyszedł, tak w jednej chwili po prostu
odszedł. Po tym jeszcze bardziej przylgnęłam do Boga, a wkrótce doznałam odrodzenia w Duchu
Świętym. Poczułam, że jestem Bożym dzieckiem, wylałam morze łez. 

Moje życie bardzo się odmieniło. Wykiełkowałam jak źdźbło trawy na pustyni! W przenośni i
dosłownie, gdyż żyjąc w kraju muzułmańskim nie miałam wokół siebie nikogo, z kim mogłabym
chociaż porozmawiać o Bogu. Mój mąż nie mogł zrozumieć mojego zbliżenia do Boga i tej nagłej
zmiany, zaczęło go to bardzo denerwować. Musiałam więc ukrywać się ze swoją wiarą. Były
momenty, że było mi naprawdę ciężko, myślałam że nie dam już rady. Nie wiedziałam, gdzie pójść
i co zrobić z tym nawróceniem. I tak oto przez jakiś czas pozostaliśmy oboje w ukryciu – Bóg i ja.

Odeszli ode mnie dawni przyjaciele, ale za to na mojej drodze Bóg postawił kilka cudownych
osób. Pierwszą z nich był ks. Adam Skwarczyński, który bardzo mi pomógł, zwłaszcza w tym
trudnym okresie zaraz po nawróceniu. Okazał mi niezwykłą cierpliwość i dobre serce. Dzięki jego
licznym cennym poradom, nadsyłanym drogą elektroniczną, powoli zaczęłam „odgruzowywać”
swoje życie i dostrzegać właściwą drogę. Z czasem zaczęłam wchodzić na jej odcinek najtrudniejszy
– na drogę miłości ofiarnej. W moim bliskim otoczeniu pojawiła się również protestantka, była



katoliczka, z którą mogłam po prostu porozmawiać o Bogu. Później zaprzyjaźniłam się z koleżanką
z pracy, osobą o wielkim sercu, z którą wspierałyśmy się nawzajem w środowisku zdominowanym
przez muzułmanów.

Zaczęłam wiele modlić się i czytać Pismo Święte. Bóg zaczął do mnie przemawiać słowami
Biblii, które mnie wprost przeszywały. Przyszła też tak wielka miłość do Jezusa, że potrafiłam trwać
przy Nim godzinami, dzień i noc. On kruszył, i wciąż kruszy, moje serce, opatrywał moje rany, a ja
tak trwałam w zaufaniu, zgadzając się na wszystko, idąc wszędzie za Nim, pokonując siebie samą,
choć nie zawsze było łatwo. 

Bóg nie przestawał pracować dalej nade mną, rozszerzając moje ściśnięte serce, pokazywał mi
wciąż te rzeczy, których jeszcze Mu nie oddałam. Wreszcie przyszedł czas na najtrudniejszą z nich:
na moją czystość… Już po moim nawróceniu Bóg sprawił, że moje życie intymne z mężem
przygasło. Gdy później przeczytałam rozdział z książki „W szkole krzyża” (tom II) ks. Adama
Skwarczyńskiego: „Do walczących z duchami nieczystości”, doznałam olśnienia. Odnalazłam jakby
nową wiedzę, w świetle której spojrzałam na moje dotychczasowe problemy i znalazłam ich
rozwiązanie. Gdyby ktoś zapytał mnie wcześniej, co to takiego ten grzech pierworodny,
odpowiedziałabym jak przedszkolak, że to jakaś historia z Ewą, jabłkiem i wężem… 

„Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w
nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia” – wzywa
nas święty Paweł w Liście do Rzymian (6,19). Dopiero teraz wiedziałam, co należy zrobić:
korzystając z tego, że mój mąż nie domaga się ode mnie współżycia, złożyłam Bogu przyrzeczenie
czystości. W dniu mojego przyrzeczenia czułam się tak, jakbym zrzucała z siebie tonę błota! Na
razie moje przyrzeczenie jest jednostronne, mój mąż nie rozumie i nie wie co przeżywam, jako
protestant nie ma tych problemów. Wspólne przyrzeczenie życia w czystości otworzyłoby mi drogę
do sakramentów. Wierzę jednak, że Bóg ma w tym względzie swój własny plan, i to w czasie Jemu
znanym. 

Wkrótce moje wysiłki i zabiegi o czystość zostały wynagrodzone: po mniej więcej trzech
miesiącach i odpowiedniej diecie pokusy cielesne odeszły, nastąpiło wyciszenie. Wtedy zaczęłam
wsłuchiwać się w Wolę Bożą każdego dnia. Mówiłam: Panie, „Oto jestem”, chcę pełnić Twoją
Wolę. Ty wszystko możesz! W jednym momencie możesz również wyprostować ścieżki mojego
życia, bądź pozostawić je takim jakim jest. Każdego dnia idąc za Tobą zgadzam się, aby w ten
sposób wypełniło się to, co dla mnie zamierzyłeś przed wiekami…

Bóg zaczął mnie pociągać ku Sobie przez porywy miłości, ale również drzwi mojej duszy
otworzyły się na Maryję. Weszłam w osobistą relację z tym Najczystszym Stworzeniem, a Ona mnie
przyciągnęła do Siebie, zaprosila do swojej radości i miłości, jakiej nigdy nie doświadczyłam.
Otrzymałam łaskę kontemplacji tajemnic Różańca. Zaczęłam odkrywać w sobie, dotychczas gdzieś
głęboko we mnie ukryte, kobiece cechy, napełniłam się łagodnością i cierpliwością. Przyszła też
odwaga, przestałam przejmować się opinią innych ludzi, zniknął przesadny strach o jutro i o to, że
zostanę oszukana czy skrzywdzona. Chociaż czasem jest ciężko, staram się jednak dawać prowadzić
Bogu po ścieżkach, które On sam dla mnie wybrał. 

Takich historii mogłabym opisać wiele, wystaczyłoby wczuć się w położenie ludzi dookoła
mnie… Po swoim nawróceniu, otrzymawszy od Boga wgląd w ich życie, przeżyłam szok. Wtedy
myślałam tylko o tym, żeby się zamknąć w klasztorze o najsurowszej regule! To życie, jak je teraz
widzę, to jakby siatka niewidzialnych dla innych połączeń grzechowych ludzi. Takich jak opisywała
je bł. Katarzyna Emmerich w swoich wizjach: w ciemności czasów ostatecznych jeden grzech
pociąga za sobą kolejny – to jest właśnie ten obraz.



Chociaż czuję wielki opór przed publicznym obnażaniem siebie przez to świadectwo, czuję że
trzeba to zrobić właśnie ze względu na nas – tych wszystkich wciągniętych przez szatana w jego
sieć. I tu by się zgadzało, że żertwy ofiarne to te pochodnie, iskry, „ogniste wieńce” (z wiersza
Juliusza Słowackiego) w ciemności świata.

Nie chcę siebie wybielać, żeby się lepiej zaprezentować. Chodzi mi przecież o to, żeby moje
ujawnienie prawdy skłoniło innych do zastanowienia się nad sobą. Bo ilu jest takich upadłych ludzi?
Czy nie więcej niż 2/3 ludzkości? A kto się ofiaruje choćby za takiego (znanego mi) mafioza,
właściciela agencji towarzyskich? A ilu takich jest na świecie? Więc jak inaczej zmienić świat, jeśli
właśnie nie przez ofiarowanie siebie Ojcu na wzór Chrystusa i w Chrystusie – w Jego ranach – w
charakterze żertwy ofiarnej? Dziękuję Bogu za to, że wskazał mi tę drogę, gdyż inaczej czułabym
się zupełnie bezradna! Mistyczka Maria Valtorta pisze: „Jednak Życie, prawdziwe Życie, trwa dla
was, dając wam czas na nawrócenie się dzięki dziełom innych [ludzi-ofiar]. Wielu z was nie umiera
na wieki dlatego, że bohaterowie, których wy nie znacie, stając pomiędzy wami a Bogiem z
uniesionymi ramionami odwracają Boże kary i – w wasze żyły, porozrywane duchowymi chorobami
– przetaczają nieco tej duchowej krwi, która krąży w wielkim mistycznym Ciele, a która jest krwią
łaski. To przez rzeszoto ich ‘ja’ złożonego w ofierze przesiewa się dobro na was, złych” (‘Koniec
Czasów’, rozdz. 90).

Kochani, na koniec chciałam Was zachęcić do chociażby krótkiej modlitwy za tych w Waszym
otoczeniu, którzy przez grzechy nieczyste są w szponach złego. Może wśród nich znajdzie się ktoś
taki, kto poświęci się w pełni i odda swoje ciało na służbę Bogu…

Dołączam rozdział z książki ks. Adama W SZKOLE KRZYŻA tom II „Do walczących z
duchami nieczystości”.

Katarzyna, czytelniczka strony „W Obronie Wiary i Tradycji”.

54. DO WALCZĄCYCH Z DUCHAMI NIECZYSTOŚCI
(Rozdz. 54 z II tomu książki „W Szkole Krzyża”)

Uwaga! Opracowując ten list na potrzeby poradni z góry zastrzegam się, że przyświeca mi ściśle określony cel:
pragnę pomóc chłopcom i dziewczętom, mężczyznom i kobietom stoczyć walkę o czystość, a więc zachować dwa
przykazania Boże: Nie cudzołóż oraz Nie pożądaj… (zwłaszcza to drugie, od którego zależy także zachowanie
pierwszego).

Wiadomo, że czego innego wymaga Bóg od małżonków, którym daje łaskę płodności fizycznej, czego innego zaś
od ludzi samotnych myślących w przyszłości o małżeństwie, a jeszcze czego innego od składających ślub albo
przyrzeczenie dozgonnej czystości. Od tych ostatnich oczekuje wielkiej płodności duchowej, ta zaś zależy w dużym
stopniu od poddania sobie i Bogu sfery seksualnej, a tym samym – od walki o czystość, gdyż to poddanie samo nie
przychodzi.

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że niniejsze opracowanie może pozornie grzeszyć jednostronnością,
stwarzając w pewnych momentach złudzenie, że ukazuje tylko „ciemną stronę rzeczywistości”, pomijając np. rolę ciała
w miłości. Pragnę uspokoić Czytelnika, że znam chociażby to, co na temat „jedności dwojga”, „komunii dwóch osób”
czy „bezinteresownego daru z siebie” pisze Jan Paweł II w Li ście Apostolskim Mulieris dignitatem – O godności i
powołaniu kobiety, co na ten temat piszą takie uznane autorytety, jak Wanda Półtawska, Daniel Ange czy Włodzimierz
Fijałkowski (autor takiego określenia, jak „twórczość” w dziedzinie płci, wyrażająca się nie tylko w poczynaniu nowego
życia, ale i w budowaniu więzi międzyludzkich). Muszę jednak stwierdzić, że w tak licznych poradnikach mających
uszczęśliwi ć małżonków trudno znaleźć konkretne sposoby na zachowanie czystości, a przecież i od nich Bóg jej
wymaga, zaś szatan ze szczególną wściekłością tę czystość chce zniesławić i podeptać. Gdy mu się to udaje, „egoizm
we dwoje” staje się w małżeństwie czymś nie mniej ohydnym (choć zdaje się usprawiedliwiać wszelki nieład), niż w
życiu samotnym. Myślę więc, że i małżonkowie mogą skorzystać z poniższego opracowania…



Zacznę je od pytania-zagadki: na czym polegał grzech pierworodny?
Odpowiedź, względnie łatwa dla dziecka (na spożyciu owocu z drzewa zakazanego), wcale taką

nie jest dla człowieka dorosłego! Wiadomo: polegał na wielkim nieposłuszeństwie Bogu przy
jednoczesnym posłuszeństwie szatanowi. W tym miejscu wielu powie: stop, nie możemy się dalej
posuwać, gdyż brak nam bliższych szczegółów w Piśmie Świętym, zaś poza nim… możemy się
najwyżej gubić w domysłach! Cóż z tego – powiedzą – że niektórzy z Ojców Kościoła (wśród nich
św. Klemens Aleksandryjski) dopatrywali się w raju „przedwczesnego oddania się przez ludzi
rodzeniu”, skoro nie ma na to żadnych dowodów? A co, może są…?

„Poczuli, że są nadzy”, chociaż do tej pory tego nie czuli… Czyż to nie znaczy, że odtąd,
zakładając sobie przepaski na biodra, ludzie chcieli ułatwić sobie opanowanie popędu seksualnego?
Wobec tego ów popęd albo był do tej pory uśpiony, podobnie jak to ma dzisiaj miejsce u małych
dzieci, albo tak doskonale utrzymywany w ryzach, że nagości się nie czuło. Bywają i dzisiaj dorośli,
normalni ludzie, zachowani przez Boga nie tylko od cienia pożądliwości w sferze płci, lecz także
od możliwości zainteresowania się tą sferą życia . Jak więc doszło do tego, że pierwsi ludzie doszli
do takiego stanu i zaczęli uciekać ze wstydu przed Bogiem? Jak dzisiaj odtworzyć sobie scenariusz
wydarzeń…?

Rajskie: „Niech [człowiek] panuje…” oznaczało, że ma panować nad wszystkim, a więc przede
wszystkim nad sobą – nad trzema sferami swej osobowości: podrzędną, podobną do zwierzęcej,
pośrednią, moralną, wreszcie nadrzędną, duchową. Wszystkie trzy mają zdążać do wspólnego celu:
do posiadania Boga. Żeby Go posiadać, trzeba na to zasłużyć przez absolutną władzę nad sobą, przez
podporządkowanie własnego „ja” oraz wszystkich sił temu właśnie jedynemu celowi: zasłużeniu
sobie na posiadanie Boga (doczesne i wieczne).

Bóg nie chciał, by ludzie znali zło – ten „owoc” słodki dla podniebienia: gdy jego sok dostanie
się do krwi, przynosi ze sobą zabójczą gorączkę, wywołującą gwałtowne pragnienie jeszcze
większego zła. Możliwe, że w piekle to pragnienie wzrasta bez końca… Zło istniało przed
człowiekiem, a powstało w wylęgarni Lucyfera. Skaził on nim raj, a potem całą ziemię.

Od razu powiedział Bóg do mężczyzny i niewiasty, że mają rozmnażać rasę ludzką. Powiedział
to wtedy, gdy pełni byli miłości do Niego, polegającej na doskonałym posłuszeństwie. Człowiek
umiał być posłuszny Bogu, gdyż wszystko w nim było posłuszne jemu samemu – bez rozwiązłości,
tak charakterystycznej dzisiaj dla wygnanych z raju. Możliwe, że powiedział Bóg: daję wam
wszystko, a dla Siebie zachowałem wyłącznie tajemnicę, dotyczącą powstawania człowieka.
Objawię wam ją w swoim czasie.

Przyszła wiosna, wokół ludzi cała przyroda nastawiona była na wydawanie nowego życia. Może
właśnie wtedy szatan, chcąc odebrać człowiekowi niewinność, zaczął swym wężowym językiem
pieścić członki i wzrok Ewy, wywołując nieznane dotychczas pierwszym rodzicom odruchy i
podniecenie – nie byli przecież jeszcze zatruci przez złe instynkty. I wtedy Ewa ujrzała… Zaczęła
innym wzrokiem patrzeć na zwierzęta i ich kopulację – obudziło się jej ciało… Ewa, odczuwając
niepokój z powodu pieszczot Węża, nie biegnie do Ojca po ratunek. Wraca do Węża. To, co
odczuwa, jest jej miłe. Gdy już owoc „zerwała i skosztowała” – zrozumiała: złe instynkty napełniły
jej wnętrzności, zapłonęła szaloną żądzą właściwą zwierzętom. Sama rozpoczęła grzech, zaś dopełni
go wraz ze swym towarzyszem, który przez nią poznał zmysłowość i śmierć. Z powodu niewiasty
nie umiał już panować nad trzema swoimi własnymi „królestwami”: nad duchem (ponieważ
pozwolił, by duch był nieposłuszny Bogu), nad moralnym prowadzeniem się (ponieważ pozwolił,
by zapanowały nad nim żądze i namiętności), wreszcie nad ciałem (zepchnął je na poziom
instynktownych zachowań dzikich zwierząt).



W ten sposób upodobnił się więc człowiek w raju do szatana i do zwierząt: utracił na zawsze
możność innego niż one poczynania życia (nie wiemy, na czym miała polegać tajemnica zastrzeżona
Bogu), utracił panowanie nad sobą i swoimi instynktami, obciążył też skłonnością do buntu
przeciwko Bogu oraz do lucyferycznego ubóstwiania własnego „ja” swoich potomków. Bez pomocy
łaski Bożej nie może przezwyciężyć tego stanu, jednak przy Bożej pomocy jest to możliwe w bardzo
wysokim stopniu, wymaga jednak olbrzymiego wysiłku – aż do „męczeństwa”… Na czele ludzi
„nowych” stoi ta Niewiasta, w której, jako w „nowej Ewie”, Bóg dokonał cudów swojej łaski.
Maryja pomaga nam „wracać do raju”.

Czy wobec powyższego dzisiejsze posłuszeństwo człowieka „prawom natury” (czytaj: skażonej
grzechem natury) w sferze płci można mu „zapisać na minus”? Iluż to ludzi usprawiedliwia dzisiaj
swoje „zwierzęce” zachowania twierdzeniem: „Przecież to natura, tak mnie Pan Bóg stworzył, a
ponieważ «widział, że wszystko co stworzył, było dobre» , więc i to moje postępowanie (uleganie
pożądliwości) musi być dobre jako zgodne z naturą…” A co myśleć o ojcostwie i o macierzyństwie
– o poczynaniu życia? Przecież to życie ludzkie, a nie zwierzęce! Poza tym nie widać w ciele
człowieka niczego, co by wskazywało na to, że został „inaczej zaprojektowany” niż zwierzęta! Czy
potrafisz to uzasadnić?!

Przyjrzyjmy się nieco tej „naturze”. Oto jest jednak kilka różnic! Czy „drobne” – osądźcie
sami…
1. Instynkt płciowy budzi się u zwierząt wyłącznie okresowo, jeśli tylko znajdują się w naturalnych
warunkach . Budzi się on wyłącznie w tym celu, by mogło począć się nowe życie, a potem wygasa.
Okresy pożądania siebie nawzajem przez samce i samice wyznaczane są przez dni płodne u samic.
Wówczas te wysyłają różne sygnały: dźwiękowe, świetlne, zapachowe, barwne – nawet na olbrzymie
odległości, by powiadomić samce o swojej płodności. U samców budzi się wtedy pożądanie,
wzmagające się w chwilach walki o dostęp do samicy.

U człowieka jest inaczej: kobieta przez długie wieki nie wiedziała o swoich dniach płodnych,
a jeśli ostatnio wie, to dzięki specjalnym przyrządom. Dopiero mikroskop pozwolił na dostrzeżenie
zmian w jej ślinie, termometr na robienie wykresu temperatury miesiąca, badania śluzu także
dostarczają wiadomości. Jeśli nawet sama wie, jej organizm samorzutnie nie wysyła sygnałów
przyciągających mężczyznę. A ponieważ rzadko i niechętnie chciałaby spełniać rolę matki, postępuje
zupełnie odwrotnie niż zwierzęta: broni się przed zapłodnieniem , a chce być „atrakcyjna”  właśnie
wtedy, kiedy jest w okresie niepłodności! Także i mężczyzna często właśnie wtedy mocniej jej
pożąda, gdyż chciałby wykorzystać okazję do bezpłodnego współżycia z nią. I tak człowiek poddaje
się zwierzęcej pożądliwości, nie chcąc najczęściej przy tym poddać się zaplanowanej przez Stwórcę
dla zwierząt celowości aktu – ukierunkowania go na nowe życie. „Poprawiając” Stwórcę, wpadł w
pułapkę, dając teraz dostęp do swojej natury szatanowi, rozbudzającemu to co zwierzęce, a za to
wyhamowującemu to, co wyższe – ludzkie… Gdy się mu jednak o tym mówi, wpada w złość i
stosuje argumenty piekielnego Przeciwnika, do których najczęściej należy zaliczenie inaczej
myślących niż on do kategorii „wsteczników” (co najmniej ze średniowiecza), ludzi „nieżyciowych”,
„nie rozumiejących natury”, a jeśli udaje katolika – przypisuje ludziom broniącym czystości i
celowości aktu małżeńskiego przesadną pobożność. Twierdzi, że to jest jego sfera prywatna i nawet
ksiądz w konfesjonale nie ma prawa grzebać w jego „łóżkowych sprawach”…
2. Rodzenie potomstwa prawie nigdy  nie sprawia zwierzętom trudności, gdyż do tego właśnie tak
a nie inaczej zostały stworzone. A kobieta …? Otóż przed grzechem pierworodnym wiedziała ona,
że i jej będzie dana łaska płodności (zob. Rdz 1,28), jednak dopiero po grzechu usłyszała (jako druga
z ukaranych – pierwszym był szatan): „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności,



w bólu będziesz rodziła dzieci…” (Rdz 3,16) . Spójrz więc, kobieto, chociażby na małpę
człekokształtną (może podglądałaś ją w raju w okresie rui?), porównaj wagę gorylicy ze swoją (ona
waży ok. 100 kg, ty 50 kg lub więcej, ale nieraz mniej, gdy jesteś rodzącą dziewczynką), porównaj
też wagę jej i swojego dziecka (gorylątko – ok 12 kg, człowieczek – 3-4 kg), zauważ proporcję
między wagą ciała a wagą noworodka: u małpy samica jest 66 razy cięższa od niego, u człowieka
– tylko 12-17 razy, a zdarza się, że i poniżej dziesięciu razy. Oto co znaczy: „w bólu będziesz
rodziła”… Często ta dysproporcja powoduje, że nie możesz urodzić w sposób naturalny, lecz trzeba
używać skalpela, musi cię otaczać personel medyczny ze swoimi aparatami… A najzwyklejsza
małpa nawet nie potrzebuje położnej! Porównanie wagi ciała wskazuje na to, że jej poród jest
kilkakrotnie łatwiejszy. A co znaczy „niezmiernie wielki trud twej brzemienności”? Przecież wielki
jest ciężar dojrzewającego i pływającego w owodni człowieczka, a bywa, że jest ich kilku… Zamiast
skakać do końca po drzewach, musisz niekiedy przez długie miesiące leżeć w szpitalu „na
podtrzymaniu”, w niepewności, a nieraz i w lęku… A teraz w 1. księdze Poematu Boga-Człowieka
przeczytaj sobie o tym, w jaki sposób urodziła swoje Dzieciątko ta Niewiasta, która była wolna od
grzechu pierworodnego: nawet po porodzie Jej ciało zachowało także zewnętrzne oznaki
dziewictwa. Kto wie, czy i ty nie miałaś rodzić w podobny sposób…? 
3. U zwierząt przez okres uśpienia władz rozrodczych gromadzi się energia potrzebna do poczęcia
zdrowego, mocnego nowego życia. Najstarsza z nam znanych medycyna chińska upatruje ten
rezerwuar energii w nerkach oraz w korze nadnerczy – tej właśnie, którą człowiek bombarduje
niektórymi lekami , ale też… nadużyciami seksualnymi! Żaden akt seksualny człowieka  nie może
ujść jego organizmowi bezkarnie: zawsze uszczupla nie tylko energię, ale nawet substancję nerek.
Mówiąc inaczej: postarza człowieka. Radzę wątpiącym w moje słowa, tym „doświadczonym”,
przyjrzeć się sobie w lustrze przed i po rozładowaniu popędu… W przyrodzie zawsze jest „coś za
coś”, więc i w tym przypadku: oto energia gromadzona przez cały miesiąc, a może i dłużej – ta, która
miała służyć poczęciu nowego życia – została przez ciebie zużyta w sposób najbardziej egoistyczny
z możliwych: skierowana ku tobie samemu, by dać ci chwilę złudnej przyjemności… Nigdy już nie
odzyskasz cząstki siebie, którą w ten sposób utraciłeś, zamiast ofiarować ją swojemu Stwórcy i
podporządkować Jego celom i planom. Będziesz się musiał z tego przed Nim rozliczyć, podobnie
jak ze wszystkich „talentów”, którymi cię obdarzył. Nie zakopuj więc tego „talentu”, który nazywasz
„seksem”, w ziemi, lecz daj go do „banku”! Nie do takiego „banku” z zamrażarką, z którego będą
pobierać cząstkę ciebie, by sztucznie zapładniać „ludzkie samice”, lecz do „banku duchowego”
(dotyczy to mężczyzn i kobiet): opanuj swoją pożądliwość, a energię zachowaj do celów naprawdę
ludzkich, a zarazem Bożych! Stwórca liczy na to, że wychowa sobie – a współpracuje z Nim w tej
dziedzinie Najczystsza i Najświętsza Dziewica – nowych Adamów i nowe Ewy. Chodzi o ludzi,
którzy nie starają się być dla siebie „atrakcyjni” na najniższym poziomie ciała, lecz którzy łączą się
ze sobą duchowo, by wspierać się w drodze do nieba. W tej drodze „nie ma już mężczyzny ani
kobiety”, gdyż wszyscy są „kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28).

Łatwo ci powiedzieć: „opanuj swoją pożądliwość”… ale jak to zrobić?! – zapytasz – ja już od
lat próbuję, lecz to mi nie wychodzi… Uznaję twoje, a może nie twoje – powiesz – argumenty,
chciałbym, lecz nie znajduję w sobie siły… To jest silniejsze ode mnie… Pomóż mi!

Właśnie po to piszę! Chcę Ci pomóc, Bracie i Siostro, chociaż o krok przybliżyć się do raju…
a kiedyś w niebie nosić na biodrach pas zwycięstwa, jeśli nie całkiem czerwony, to przynajmniej w
jakimś odcieniu tego koloru . Już sama data urodzenia wskazuje na to, że powinienem to uczynić…
Wiedz jednak, że jeśli nie zechcesz walczyć o czystość, czeka Cię jeszcze większe cierpienie niż to,



które będziesz musiał włożyć w zmaganie się ze sobą i z szatanem: będzie nim męka czyśćca, jeśli
nie coś bez porównania gorszego… 

Sporo napisałem o „ciele”, a właściwie o najniższej sferze natury skażonej grzechem
pierworodnym. Przez chwilę pozostanę jednak jeszcze w obrębie tego zagadnienia. Otóż powinieneś
wiedzieć, że najwięcej informacji dociera do twojego umysłu przez oczy – podobno ponad 70%.
Jeśli chcesz więc podobać się Bogu, zrób sobie rachunek sumienia z tego, co oglądasz, czym
zapełniasz swoją wyobraźnię oraz pamięć. Nie mógłbym Ci pomóc, gdybyś nie chciał wyrzucić ze
swojego życia diabelskich „zabawek” w tej dziedzinie, a także nie postanowił, że będziesz chronić
przed nimi innych, na miarę swoich możliwości.

Następnie pomyśl o konieczności zerwania kontaktu z osobami, które miały na Ciebie gorszący
wpływ, choćby nawet trzeba było ponieść bolesne konsekwencje tego zerwania (np. utrata pracy,
mieszkania, pożegnanie się z dobrymi stopniami lub z pomocą gorszyciela).

Przemyśl sprawę sposobu odżywiania się… Jeśli widzisz u siebie nadpobudliwość, musisz
zrezygnować ze świńskiego mięsa, wprowadzającego do twojego krwiobiegu niepożądane
substancje . Najbardziej wskazane są ryby, nabiał, pokarmy roślinne. Jeśli nie na stałe, to
przynajmniej przez 3 miesiące, kiedy to wymieni się w Twoim organizmie wszystka krew i zacznie
się nowy etap życia. Dobrze by było ograniczyć sól oraz ostre przyprawy, zrezygnować z późnej
kolacji.

Różnisz się od zwierząt tym, że Ty potrafisz powiedzieć sobie „nie” w różnych dziedzinach, one
zaś zawsze idą za popędem, instynktem, a rezygnują tylko pod przymusem. Chodzi o posty. Mają
one znaczenie dla całej osoby ludzkiej: oczyszczają i uspokajają ciało, uczą panować nad głodem
pokarmu, ale pośrednio i nad innymi „głodami”, stają się ze strony człowieka darem złożonym Bogu,
ofiarą wspomagającą bliźnich , wreszcie bronią w walce z szatanem. Można zdobywać się na różne
„posty”-wyrzeczenia, a więc spać na twardym łóżku, nie oglądać filmów, nie leżeć w wannie
(poprzestać na szybkim, letnim prysznicu), zrezygnować z podniecającej muzyki i tańca itp.  Wiem,
że pisząc o tym mogę spotkać się (ze strony praktykujących to od dawna) ze stwierdzeniem:
„Przecież to jasne i oczywiste, po co o tym pisać”, lecz u innych – u tych, których nikt nigdy o tym
nie uczył, nawet kapłani, choć powinni – znajdę zrozumienie… Wierzę, że nawet coś więcej, jeśli
wesprę ich modlitwą. Zachęcam także do „postów” obowiązujących wszystkich: do wyrzeczenia się
papierosów – te mają wielki wpływ także na sferę seksualną, nie mówiąc o ciągłym osłabianiu woli
przez stałe uleganie sobie i wmawianie, że „to jest silniejsze ode mnie” ; do wyrzeczenia się
alkoholu; do rezygnacji z rafinowanego (zwykłego) cukru, którego szkodliwość przyrównuję do
skutków działania nikotyny . Ważne to są wszystko rzeczy, gdyż, począwszy od raju, diabeł „pieści”
zmysły człowieka, a przez bramę zmysłów dociera do duszy. I (między innymi) dlatego właśnie św.
Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza jako doktor Kościoła stawiana jest przez
Kościół za wzór tym, którzy chcą wejść do nieba „ciasną bramą” (Mt 7,13, Łk 13,24): Teresa
potrafiła zdobywać się na bardzo drobne wyrzeczenia w różnych dziedzinach, a te uzdolniły ją do
złożenia wielkiej ofiary z własnego życia.

Trzeba wiedzieć, że piekło nie znosi jakichkolwiek wyrzeczeń u człowieka, ograniczeń; że
wspomaga tych, którzy w parlamentach „głosują za wolnością” (czytaj: rozwiązłością); że szukając
dzisiaj naszej najsłabszej strony, z reguły zaczyna od tej, która najsłabszą okazała się w raju. W
podobny sposób szatan kusił Chrystusa . Jeżeli zdobędziemy się na małe chociażby wyrzeczenia w
zakresie jednego zmysłu (np. mycie się niezbyt pięknie pachnącym mydłem), łaska Boża przychodzi
nam z pomocą i wspiera nas w dalszej drodze . Ale zacząć trzeba! „Musicie od siebie wymagać,
choćby nawet inni od was nie wymagali” – że zacytuję tu słynny apel Papieża do młodzieży.



I tak od spraw ciała przeszliśmy do tych duchowych, a co za tym idzie – do reguł walki o
czystość. Te jednak muszą z konieczności dotyczyć i duszy, i ciała.

Jak było powiedziane, kusiciel zaczyna od zmysłów. Wyobraźnia jest również władzą zmysłową
– posługują się nią i zwierzęta – a zarazem mocno związaną z pamięcią na różnych poziomach tejże.
Grzech nieczysty – każdy – jest sparaliżowaniem wyobraźni oraz związaniem jej ze „środkiem
całego wszechświata”, którym na krótszą lub dłuższą chwilę (u kobiet na ogół dłuższą) wydaje się
człowiekowi jego własne „ja”. Nawet może nie całe „ja”, lecz te części ciała, w których człowiek
doznaje przyjemności. Jest to straszliwa niewola! Oto człowiek, stworzony do życia w bezkresie
ponad-czasu i ponad-przestrzeni (w niebie), do zanurzenia się w bezkresie Miłości Bożego Serca,
stał się nagle jakby „zwierzątkiem”, zamkniętym szczelnie na wszystko, co nie jest nim samym! Jeśli
„ja” po łacinie brzmi „ego”, możemy choć trochę zrozumieć, czym jest najwyższy ludzki egoizm,
związany z grzechem nieczystym: ucieczką przed Bogiem (na wzór tamtej pierwszej w raju),
izolowaniem się od ludzi (nawet jeśli grzeszy się z kimś; w grzechu się nie kocha, lecz traktuje
współgrzeszącego jak przedmiot użyty do osiągnięcia własnej przyjemności), wreszcie zejściem do
studni własnego ciała z zapomnieniem o wszystkim, co w człowieku wielkie i szlachetne! 

Skoro tak się rzeczy mają, można stąd wysnuć proste wnioski:
1) ze szczytu egoizmu na szczyt (dla każdego z nas przez Boga zaplanowanej) świętości może nas
wydźwignąć tylko Bóg przez swoją łaskę, choć przy naszej całkowicie dobrej i nieprzymuszonej
woli… Może to być wola bardzo słabiutka – osłabiona dotychczas wieloma klęskami pójścia do
nie-woli grzechu – jednak musi być „dobra”, to znaczy otwarta ku Bogu i Jego świętej woli.
2) Przy Bożej pomocy przechodzi się od poddania się grzechowi (wraz z jego pożądliwością) do
zwycięstwa nad pokusą, która miała doprowadzić do grzechu. Gdy był to grzech częsty, nałogowy,
tych zwycięstw nad pokusami musi być dużo, by człowiek stał się wolny. Mówi się wtedy, że
zwycięstwa doprowadziły do osiągnięcia łatwości w zwyciężaniu, którą inaczej określić można
mianem cnoty. Tak, właśnie cnoty czystości! O, jak bardzo ceni ją sobie Bóg! Dzięki niej człowiek
z niewolnika staje się synem (dzieckiem). Jest ona jednak dzisiaj w szczególny sposób opluta przez
piekło oraz wyśmiana przez ludzi. Nie rozumieją jej jednak ci, którzy z drwiną i pogardą mówią np.
o dziewczynie: „cnotliwa”, próbują „odebrać jej cnotę”. Prawdziwej cnoty (jest ich wiele, lecz w tej
chwili myślimy o cnocie czystości) odebrać nie można, gdyż zdobył ją człowiek za wielką cenę
zmagania się ze sobą i ze swoimi słabościami, stając się mocnym i sprawnym w oddalaniu pokus.
Choćby ktoś napadł na prawdziwie religijną dziewczynę i pozbawił ją zewnętrznej oznaki
dziewictwa, pozostanie ona nadal dziewicą, i to w o wiele wyższym stopniu niż ta, która może nawet
tę oznakę zachowała, lecz ulega własnej pożądliwości. Łatwo to zrozumieć: „Człowiek patrzy na
to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16,7). Pismo Święte dostarcza nam
wielu przepięknych na to przykładów. Oto jeden z nich: prostytutka Maria z Magdali, z której Pan
Jezus wypędził aż siedmiu złych duchów, po nawróceniu staje się Jego uczennicą i zasługuje na
najwyższą pochwałę. Prześciga w wierności swoją siostrę Martę, a potem wszystkich Apostołów z
wyjątkiem Jana, trwając mężnie do końca na Kalwarii, a potem niosąc do Wieczernika radosną wieść
o Zmartwychwstaniu . Jest to przykład człowieka, który utracił na zawsze dziewictwo ciała, lecz
osiągnął najwyższy stopień dziewictwa serca (ducha). Celowo piszę „człowieka” a nie „kobiety”,
gdyż jest to również droga uświęcenia mężczyzn, i to nawet tych najniżej upadłych, pogrążonych
w upokarzających nałogach i zboczeniach!
3) Decyzja powrotu ma być podjęta „całym sobą” (cały człowiek grzeszył), potwierdzona ufną
błagalną modlitwą w miejsce dotychczasowej ucieczki przed Bogiem. Dobry Ojciec słyszy głos syna
marnotrawnego nawet jeszcze przebywającego wśród „świń” (u Żydów symbol największej



nieczystości, por. przypowieść Chrystusa w Łk 11,15 nn), nigdy nie przestał go kochać, czeka na
niego i chętnie pośle mu swojego anioła  na drogę powrotu.

Musi się jednak człowiek liczyć z tym, że Przeciwnik zrobi wszystko, by mu taką modlitwę
uniemożliwi ć albo przynajmniej osłabić: otoczy go chmurą zwątpienia, niewiary, lęku przed
„surowym i nieżyciowym” (nie rozumiejącym ludzkich potrzeb) Bogiem, wreszcie spróbuje
doprowadzić do rozpaczy zamykającej na wieki niebo, gdyby człowiek w niej umarł (jest to jeden
z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu: przyjęcie całkiem wykrzywionego obrazu Boga bez
serca, wręcz odpychającego). Jeśli nie uda mu się zbyt mocno uderzyć w ledwo kiełkującą ufną
modlitwę, to na pewno wzmoże pokusy i ataki na czystość, pokazując tym samym swoją siłę i
zdecydowanie. Gdy owad mocniej porusza się w sieci pająka, ten mocniej i szybciej oplata go
pajęczyną… Dobrze jest wtedy prosić kogoś o wsparcie modlitewne.

Ufna modlitwa prowadzi do przekonania, że Bóg dzisiaj, właśnie w tej chwili, kocha mnie całą
swoją nieskończoną miłością, nie czekając z nią aż do czasu mojego całkowitego nawrócenia. Nawet
wprost przeciwnie: tym bardziej mnie kocha, im bardziej chorym i słabym mnie widzi! Może do tej
pory szukałem wciąż usprawiedliwień dla swoich grzechów, nałogu, a więc nie potrafiłem zdobyć
się na szczery i głęboki żal… Gdy jednak się zdobywam, tak bardzo wzrusza on serce mojego Ojca
Niebieskiego, że szybko, daleko i z radością wybiega mi naprzeciw! Gdyby ktoś wątpił wciąż w
nieskończone Miłosierdzie Boga – w ten ocean, w którym toną nawet największe zbrodnie – niech
poczyta choć przez chwilę Dzienniczek  błogosławionej Faustyny Kowalskiej. Na pewno wciągnie
go ta lektura!

Tak bardzo ważne jest właściwe spojrzenie na Boże Miłosierdzie, w czym ta książka może
pomóc, gdyż nierzadko zdarza się grzech przeciwny rozpaczy jako zwątpieniu w Miłosierdzie: jest
to grzech… zbytniej ufności! Jest on również grzechem zamykającym niebo, grzechem przeciwko
Duchowi Świętemu; polega na tym, że człowiek odkłada wciąż na później nawrócenie – „przecież
zdąży” – w przekonaniu, że Bóg jest tak dobry, nieskończenie miłosierny, że nie patrzy na „takie
drobiazgi”… Grzesznik nie przejmuje się Bożymi przykazaniami – a przecież miłość do Boga na
nich się opiera – twierdząc, że sumienie ma spokojne (o tak, szatan je uśpił…), zaś Bóg jest
„wi ększy od każdego grzechu”…
4) Mimo że szatan podpowiada wciąż ten sam kierunek: uciekaj przed Bogiem, bo jesteś brudną
szmatą – ufna modlitwa powinna dopomóc zbliżyć się do Umęczonego Chrystusa z głębokim żalem
za grzechy. Prawdziwy żal jest możliwy nie wtedy, gdy „użalamy się” nad sobą, lecz gdy wnikamy
w cierpienia Jezusa, które my Mu zadaliśmy swoimi grzechami. Wielką w tym pomocą będzie
znowu Poemat Boga-Człowieka, zwłaszcza jego przedostatnia księga – Męka Odkupiciela. Zanim
jednak do tej książki sięgnę, otwieram Dzienniczek bł. Faustyny Kowalskiej , której dane było
widzieć biczowanie Chrystusa jako Jego mękę „trwającą do końca świata” – mękę spowodowaną
właśnie grzechami nieczystymi.

„…Ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego, i zaraz nastąpiło
biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi
ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: Cierpię jeszcze większą boleść od tej,
którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy
nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu! – Wtem rzekł mi
Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne:
odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i
siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy
Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu – wszyscy wywierali



swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, moje serce popadło w rodzaj konania; i kiedy Go
biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których
wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego
Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz: Widzisz, oto jest
męka większa nad śmierć moją.”

Mało ludzi potrafi wyobrazić sobie straszliwą scenę biczowania Chrystusa, wszyscy jednak,
którzy popełniają grzechy nieczyste, powinni zapisać ją sobie na zawsze w pamięci. Niektórym z
nich radziłem, by próbowali wyobrazić sobie siebie samych jako katów, zresztą zgodnie z prawdą.
Szukajmy więc pomocy w Poemacie Boga-Człowieka…

„Na wysokości około trzech metrów ponad posadzką [kolumna] ma wystający żelazny drążek
o długości około jednego metra, zakończony kółkiem. Do tego kółka przywiązano Jezusa za ręce
wyciągnięte nad głową. Rozebrano Go. Został tylko w krótkich płóciennych spodenkach i w
sandałach na nogach. Ręce związane w nadgarstku podciągnięte były do kółka w ten sposób, że choć
był wysoki, opierał się o posadzkę tylko palcami stóp. Przed Jezusem i za Nim stanęło dwóch katów
o twarzach wyraźnie żydowskich. Zaopatrzeni byli w bicze zrobione z siedmiu pasków skórzanych,
zakończonych ołowianymi młoteczkami, a ujętych w rękojeść. Zaczęli bić rytmicznie, jakby na
jakimś ćwiczeniu: jeden z przodu, drugi z tyłu – tak, że cały tułów Jezusa był celem ich biczów.
Głosy grających w kości żołnierzy łączyły sią z odgłosem biczów, które syczały jak żmije, a potem
dudniły jak kamienie rzucane na napiętą skórą bębna, gdy uderzały to biedne ciało tak wychudłe i
białe, pokrywające się smugami coraz to czerwieńszymi, potem sinymi, wreszcie nabrzmiałymi
ciemną krwią. Krew płynęła obficie z rozdarć i ran, których najwięcej było na tułowiu i na brzuchu,
choć nie brakowało ich na rękach i nogach, a nawet na głowie. Nie było miejsca bez bólu.

Cierpiał bez skargi… Upadłby, gdyby nie trzymał Go sznur. Ale nie upadł i nie jęczał. Tylko po
tylu uderzeniach głowa opadła Mu na piersi jak w omdleniu.

– Ej, wy! Zatrzymajcie się! Przecież muszę zabić żywego! – krzyknął, żartując, jeden z
żołnierzy. […] Aleście pracowali… Wygląda jak mozaika! Rozwiążmy Go teraz.

Odwiązali Go i Jezus padł na posadzkę jak martwy. Zostawiono Go tak, trącając co jakiś czas
nogą, by zobaczyć, czy wyda jęk. Lecz Jezus milczał.

– Czyżby umarł? Czy to możliwe? Przecież młody i rzemieślnik, jak o Nim mówią, a okazuje
się, że delikatny jak panienka…

– Zajmę się Nim – mówi jeden z żołnierzy. Sadza Jezusa, opiera plecami o kolumnę, na której
zostają ślady krwi… Potem idzie do fontanny, nabiera w kubek wody i wylewa ją na Omdlałego ze
słowami: «Kwiatom woda dobrze robi».

Jezus westchnął głęboko i chce wstać, ale jeszcze nie otwiera oczu i tak pozostaje. – O, dobrze.
No, przystojniaczku! Żeby cię panienka zobaczyła!

Ale Jezus na próżno opiera się rękami o posadzkę i walczy ze sobą, próbując wstać.  – No
prędzej! Jesteś słaby? Zaraz ci pomogę! – woła inny żołnierz i drzewcem halabardy zaczyna uderzać
Jezusa w twarz, trafiając między kość prawego policzka i nos. Z nosa płynie krew. Jezus otwiera
oczy. Poruszył się. Spojrzenie ma zamglone. Ociera krew ręką i z wielkim wysiłkiem wstaje.” 
5) Szczery i głęboki żal – wołanie duszy: „Panie, ile ja Ciebie kosztowałem!” – może doprowadzić
do nawrócenia, a więc do decydującego kroku: mocnego postanowienia poprawy. Nie może to być
pełna zarozumiałości i pychy wiara we własne siły, połączona z „dawaniem gwarancji” Bogu, sobie,
księdzu w konfesjonale: „Na pewno już nigdy w życiu więcej tego nie zrobię”. Może to być jednak,
i musi być, zagwarantowanie, że w tej chwili absolutnie, choćby największym kosztem, nie chcę
wrócić do dawnych grzechów. A gdyby było trzeba wiele wycierpieć…? To jestem gotów na



cierpienie, byle tylko nie ranić Tego, którego kocham! I dopiero taka decyzja i postawa woli
upoważnia do uklęknięcia przy konfesjonale. Grzesznik staje się już teraz prawdziwym uczniem
Chrystusa, który powiedział, że lepiej przeżyć straszliwy ból amputacji (bez znieczulenia – wtedy
go nie znano!) ręki, nogi, wyłupienia oka, na ziemi, niż pójść „bezboleśnie” do piekła…
6) Droga do konfesjonału otwarta… Mówią egzorcyści, że sakrament pokuty znaczy w walce z
piekłem więcej, niż wszystkie egzorcyzmy. Czy jednak zwycięstwo nad sobą, grzechem i piekłem
zostało w pełni odniesione? Chwilowo – na pewno tak, więc raduje się Niebo. Piekło jednak szuka,
jak powiedział Chrystus, „siedmiu duchów jeszcze gorszych niż ten”, który dotychczas zniewalał!
Walka więc musi trwać nadal i trzeba odnieść przynajmniej tyle zwycięstw, ile było dotychczas
upadków… Każde z tych zwycięstw będzie jak potwierdzenie ze strony Piotra zasmuconego, że po
potrójnym zaparciu się Mistrza Ten aż trzy razy pyta go o miłość… Mogą się zdarzyć jeszcze nawet
upadki, lecz nie można wtedy ulegać następującej argumentacji szatana: a) nie przejmuj się tym w
tej chwili, bo dopiero za… (tydzień, miesiąc…) pójdziesz do spowiedzi, więc możesz już teraz
grzeszyć, gdyż i tak jesteś „brudny”; wtedy pójdziesz i za jednym zamachem wszystko wyznasz ;
b) spróbuj znaleźć się powtórnie w tamtej (dawniej prowadzącej do grzechu) sytuacji, przekonaj się,
że już teraz nie upadniesz…  c) to przecież natura – tak cię Bóg stworzył, więc nie może mieć do
ciebie pretensji o to, że ulegasz; spokojnie na to patrz, nie próbuj od samego siebie uciekać, bo to
tylko pogorszy twój „stres”…  d) to natura, to przyniosłeś ze sobą na świat… to odziedziczyłeś po
rodzicach, a może po dziadkach – takie skłonności „nieco odmienne niż u większości”… to
silniejsze od ciebie, nic na to nie poradzisz, więc i Bóg cię sądzić nie będzie… ; e) przez tyle czasu
udało ci się wytrwać bez grzechu… a dzisiaj znów ogarnia cię pożądliwość… Widzisz, kim ty
naprawdę jesteś? Szmatą! Nawet to ci dobrze zrobi, jeśli dzisiaj choć raz ulegniesz, bo to utrzyma
cię w pokorze, w prawdzie o tobie samym…  f) Zdawało ci się, że wspiąłeś się już wysoko po
drabinie, a teraz patrz: dzisiaj zgrzeszyłeś, wszystko na nic, spadłeś na sam dół i leżysz w błocie!
g) Kochasz go (ją), więc tam, gdzie jest miłość, jest Bóg, zaś wasza miłość musi być „pełna”… nie
powinniście więc mieć wyrzutów sumienia z tego powodu… ; h) ty się takimi grzechami
przejmujesz? Przecież wszyscy tak postępują! Poczytaj sobie Stary Testament i zobacz, ile np. żon
miał Dawid, a ile Salomon! A to przecież jest Słowo Boże, ci ludzie zaś – to Boży wybrańcy. Zresztą
czy tak daleko musisz szukać? A ksiądz X? A słyszałeś o księdzu Y…? I przy tym biskup wcale go
nie karze, pozwala spowiadać ludzi, odprawiać Mszę! 

Niech tych osiem przykładów – diabelskiego arsenału i tak nikt nie wyczerpie – uświadomi
wszystkim, jaką drogę mają przed sobą. Bóg liczy na to, że On sam będzie „Ucieczką” grzeszników
(zawsze jest nią przy współudziale Najświętszej Maryi Dziewicy), a szatan – że będą oni od Boga
uciekać…
7) Następnym krokiem powinno być podjęcie krzyża, bez którego nawet nie ma co myśleć o
przyłączeniu się do grona uczniów Chrystusa. Uczniowie Szkoły Krzyża wiedzą, o czym myślę,
jednak „niewtajemniczonym” krótko powiem: tym krzyżem będzie odtąd każda „cena”, jaką trzeba
będzie na drodze powrotu do Boga zapłacić. Bóg oczekuje, że Jego dziecko nie tylko samo powróci
do Niego na zawsze, i to drogą „ciernistą”, lecz także przyprowadzi do Niego tych, z którymi
grzeszyło lub dla których stało się narzędziem szatana pobudzającym do grzechu , a może
grzeszników zupełnie sobie nieznanych, gdzieś w świecie żyjących. Nie ma doskonalszego sposobu
naprawienia zła, niż pomoc innym do uniknięcia go lub wydźwignięcia się z niego! Zawsze jednak
trzeba wiedzieć, że na ogół najmniej możemy tu zrobić dobrego słowami (choć nieraz może się
zdarzyć, że Bóg przyśle do nas grzeszników, byśmy podzielili się z nimi swoim złym i dobrym
doświadczeniem), o wiele więcej ufną i gorącą modlitwą, lecz najwięcej sposobem



„Chrystusowym”: swoim własnym krzyżem złączonym z Jego Krzyżem. O tak, za nawrócenie
choćby jednej duszy trzeba zapłacić wielką cenę! Ktoś nam nieznany musiał zapłacić za nas i za nasz
powrót do Boga, więc teraz my możemy wesprzeć Kościół – wielu ludzi – swoją własną duchową
ofiarą. Lecz jak to zrobić?

Temat ten dość szczegółowo opracowałem w I tomie W Szkole Krzyża. Tu tylko powiem
popełniającym dotychczas grzechy nieczyste, że mają wspaniałą możliwość ofiarowania Bogu swojej
bolesnej i trudnej drogi powrotu do Niego za… nawrócenie tych, którzy już są w drodze, a przede
wszystkim tych, którzy na drogę nawrócenia jeszcze nie weszli. Znać ich nie muszą – wystarczy, że
Bóg ich zna. A oto sposób praktyczny:
– po dobrej spowiedzi, a przynajmniej po przeżyciu bardzo głębokiego żalu za grzechy u stóp Jezusa
przez siebie ubiczowanego, trzeba rozkrzyżować przed Nim ręce (można to zrobić w wyobraźni),
a następnie pomyśleć (pomodlić się) w ten lub podobny sposób:

Od tej chwili wszystkie moje walki o czystość, o wierność Tobie i Twojej świętej woli, *
wszystkie cierpienia z tymi walkami związane, * wszystkie moje wyrzeczenia się grzesznych, a
nawet niektórych dozwolonych przyjemności, * wszystkie chwile bezsenności, niezaspokojonych
pragnień, niewygody i narzuconych sobie ograniczeń * – a więc to, co Ty, Boże, przykrego na mnie
dopuścisz i na co ja będą mógł się zdobyć, by Tobie ofiarować w miejsce dawniej odczuwanych
grzesznych przyjemności – * od Ciebie przyjmuję i Tobie ofiaruję * za nawrócenie swoje oraz tych,
którzy z Twojej woli gdzieś w świecie będą mogli korzystać z owoców mojej ofiary. * Tę ofiarę
mojego codziennego krzyża składam Ci przez najczystsze ręce mojej Niepokalanej Matki Maryi,
której oddaję się na własność na wieki z duszą i ciałem. * Matko Najświętsza, jestem cały Twój!
(cała Twoja). Okryj mnie białym welonem czystości, który podałaś Synowi na Golgocie, a którym
owinięty w biodrach skonał za mnie na krzyżu. Nie pozwól mi Go więcej biczować, lecz pomóż
wynagrodzić za ból Mu zadany; wynagrodzić przyprowadzeniem do Niego tych, którzy jeszcze Go
ranią. Amen.

Akt podjęcia i ofiarowania osobistego krzyża warto napisać sobie samemu (może własnymi
słowami), a potem co jakiś czas go czytać i potwierdzać całym sercem. To potwierdzenie w bardzo
krótkiej formie (np. rozkrzyżowanie rąk ze słowami: „Oto jestem!”) warto ponawiać każdego dnia
przy wstawaniu z łóżka. Warto to czynić również w chwili, gdy przychodzi atak pokusy, co bardzo
pomoże w walce i otworzy na Bożą łaskę.

To, co dotychczas napisałem, może przypominać lekcję chemii w sali przeznaczonej dla
pierwszaków, obwieszonej ich rysunkami… Teraz przejdźmy do „prawdziwej pracowni chemicznej”
i spójrzmy na teorię pod kątem jej praktycznego zastosowania.
3 Jakieś czynniki (najczęściej zewnętrzne) wpłynęły na to, że zaczyna odzywać się twoje ciało.
3 Jeśli trwałeś w nałogu, lecz chcesz z niego wyjść, natychmiast mocniej lub słabiej zaczyna działać
twój wewnętrzny system alarmowy: STOP!
3 (Szatan, któremu poddawałeś wiele razy swoją wyobraźnię i pamięć, choć nie używa słów,
podpowiada ci, lecz przywykłeś jego myśli przypisywać sobie – nie odróżniasz jednych od drugich):
– Spójrz, co zaraz będzie! Bo przecież to jest silniejsze od ciebie! Wyobraź sobie „spełnienie”…
– Nie! Będę walczyć do końca, wykorzystam wszystkie możliwości!
– Chyba nie będziesz się ośmieszał! Może wyjdziesz…? Wyłączysz…? Co o tobie pomyśli X…?
W takich sytuacjach dotychczas następowało to… A to jest silniejsze od ciebie! Bądź w tym bierny
– to wystarczy! Wystarczy, że do tego nie dążysz, że wewnętrznie nawet z tym się nie godzisz. To
twoja natura, to silniejsze…
– Boże, pomóż mi! Matko Boża, osłoń mnie swoim welonem czystości! Jestem cały Twój!



– Już za późno…! Zobacz, to już blisko. Teraz już musisz się poddać!
W naszym „laboratorium” nadchodzi trudny moment, gdyż „mieszanka wybuchowa” jest

gotowa, a reakcja już została wywołana! Co robić?
I. Musisz jednak zająć się swoim ciałem, prawie zawsze w jakiś sposób możesz to zrobić:
A – odizoluj się od bodźców działających na ciebie z zewnątrz, nie bój się i nie wstydź się tego:
odsuń się od chłopca (dziewczyny) na „przyzwoitą” odległość, zamknij gazetę lub książkę porno,
wyłącz film lub wyjdź z pokoju, przestań wąchać to, co cię zwykle podniecało itd.
B – Rozluźnij na sobie ubranie, a jeśli możesz, spraw, by nic nie dotykało tych części ciała, które
mocniej reagują. Nawet zimno ci w tym nie przeszkodzi.
C – Zajmij się czymś, co zaangażuje twoje ciało (chodzi o wysiłek fizyczny) oraz twoją wyobraźnię.
Możesz zająć niewygodną pozycję. Jeśli dotychczas byłeś bezczynny, tym bardziej czymś się zajmij.
Wiedz, że szatan ma łatwy przystęp do rozleniwionych, niczym nie zajętych.
D – Czy widziałeś kiedy psa „przegłaskanego”: drapanego za uchem, turlanego na grzbiecie,
głaskanego po brzuchu…? W pewnym momencie może on poczuć się podniecony seksualnie, lecz
ponieważ jest to dla niego nienaturalne, jest mu to w tej chwili obce, ciekawie na to reaguje:
natychmiast wygasza w sobie „chuć”. Jak to robi? Po prostu bardzo mocno się przeciąga. Możesz
się tego od niego nauczyć: unieś jak najwyżej ramiona, a nawet całe ręce (jak to czynisz nieraz rano,
przy wstawaniu z łóżka), napnij mięśnie, głęboko oddychaj. Pomóż sobie wyobraźnią: musisz
energię, która ci „spłynęła w dół” (do narządów płciowych), przywrócić na jej właściwe miejsce, a
więc do głowy. Chciej tego bardzo mocno, a nabierzesz w tym wprawy.
E – Ponieważ Chrystus Pan pokutował za grzechy nieczyste podczas biczowania, zaś, jak to widziała
siostra Faustyna, biczującymi byli wszyscy grzesznicy wszystkich czasów – od wieków ludzie jako
zwykłego narzędzia pokuty używali… tak, właśnie bicza! Nazywano go „dyscypliną”. W niektórych
zakonach, np. u kamedułów i u marianów ojca Papczyńskiego, w niektóre dni była ona obowiązująca
w chórze, a mianowicie każdy klęczący zakonnik biczował plecy będącego przed sobą, a w tym
samym czasie był biczowany przez współbrata z tyłu. Dzisiaj, niewątpliwie ku ogromnemu
zadowoleniu szatana, ludzie nauczyli się różnymi sposobami pieścić swoje ciało, zaś dyscyplina
poszła w zapomnienie! Używają jej najwyżej rodzice, by karać swoje dzieci, a może by wyładować
na nich swoją złość. Za to w grzechach nieczystych, przeciwnych naturze, już dawno chyba
prześcignęliśmy mieszkańców (zniszczonych za nie przez Boga miast) Sodomy i Gomory… (Więc
czy nie ważą się teraz losy świata…?) Tymczasem dyscyplina powinna być także dzisiaj, a może
przede wszystkim dzisiaj, zwykłą bronią przeciwko duchom nieczystości. Ręczę, że reagują na nią
z przerażeniem! Ich reakcja na moje pisanie też na pewno jakaś będzie: może ośmieszenie, może
wyolbrzymienie sprawy (z igły – widły: jakie straszne narzędzie tortur!)… Tymczasem może to być
najzwyklejszy kawałek sznurka, którego uderzeń nawet się bardzo nie odczuje. Za to demony
odczują to tak, jakby ciężkie bicze spadały na ich głowy! Praktyce tej jednak powinno towarzyszyć
odpowiednie nastawienie duchowe. Nie może to być „zemsta” na samym sobie za swoją „podłość”,
lecz powinna to być ofiara złożona Bogu. Trzeba więc wzbudzić sobie szczery żal (może
wyobrażając sobie biczowanie Chrystusa), a następnie duchem zwrócić się nie ku swemu ciału, lecz
ku Ojcu w niebie. Nie bójmy się tego! Zawsze bardzo daleko nam jeszcze będzie do tych
wspaniałych ludzi – mężczyzn i kobiet, którzy nosili na sobie kłujące włosiennice, łańcuszki,
bransolety, pasy itp., kierujące ich myśl stale ku Bogu, zdobywali się na surowe posty oraz inne
wyrzeczenia. Możemy tylko podziwiać ich oraz moc ich wiary, gdy czytamy ich życiorysy…
F – Wreszcie prostym a skutecznym środkiem jest wypicie zimnego napoju, który „studzi” w
człowieku zarzewie pożądania.



II. Zajmijmy się teraz walką duchową ze złymi duchami na poziomie duszy.
A – O skuteczności wody „egzorcyzmowanej”, tzn. poświęconej modlitwą z egzorcyzmem, już
pisałem . Dobrze jest nawet mieć ją stale przy sobie w małej buteleczce.
B – Użycie różnych egzorcyzmów, dłuższych lub krótszych, z pamięci lub z książeczki, właśnie w
chwilach pokus powinno mieć zastosowanie.
C – Wspaniałą bronią jest Różaniec, zwłaszcza część Bolesna. Pozwala nam on na zajęcie wyobraźni
nie naszym ciałem, lecz Męką (życiem) Chrystusa, a co za tym idzie, na przypomnienie szatanowi
jego największej klęski. On czyta w naszej wyobraźni… i drży! Różaniec ułatwia nam także
wzniesienie „w górę serca”, co jest bardzo ważne w chwilach pokus. Niektórzy święci twierdzili,
że doszli w tym „wzniesieniu” do takiej wprawy, że błyskawicznie „uciekali do Boga” w chwilach
diabelskich ataków z przekonaniem, że „nie ma ich tu”, to znaczy w ciele. Pozostawiali ciało jakby
„martwym”. Jest to doskonały sposób zarówno na przezwyciężenie bólu, jak i na uniknięcie
„rozkoszy”. Warto się go nauczyć.
D – Można  w czasie piekielnego ataku prosić Matkę Najświętszą, by przybyła z „welonem
czystości”. Gdy Jej Boski Syn doznał ogromnego upokorzenia na Golgocie: stanął przed tłumem
całkowicie nagi, Matka natychmiast przyszła Mu z pomocą, podając zdjęty z głowy biały welon.
Chce go i nam podać w sposób duchowy. Możemy sobie ułatwić kontakt z Nią, stając w wyobraźni
na Golgocie, jak to czynimy przy XII stacji Drogi Krzyżowej.
E – Przez cały czas walki ma mi towarzyszyć bezwzględna, twarda, mocna decyzja: sam ręki do tego
nie przyłożę, a będę walczyć do końca. Gdyby mimo to nastąpiło rozładowanie popędu, będę
szczęśliwy, mogąc powiedzieć Bogu: Ty wiesz, że zrobiłem wszystko, co mogłem, na co mnie było
stać. O to właśnie chodzi naszemu Ojcu Niebieskiemu. Nie wymaga przecież od nas rzeczy
niemożliwych.

A gdy było to już „wszystko, na co mnie było stać”, czy można wtedy mówić o grzechu?
Właściwie nie, najczęściej nie, jednak prawie zawsze na dnie sumienia pozostaną co do tego
wątpliwości (czy to było już to „wszystko” z mojej strony). Nie wolno ich uciszać aż do całkowitego
zagłuszenia, gdyż to może wypaczać sumienie, lecz dobrze jest z pokorą wyznać „fakt” w czasie
najbliższej spowiedzi, i to bez usprawiedliwiania się. Możliwe, że nie odpowiadamy w danym
momencie za ten konkretny czyn, gdyż nie był dobrowolny (choć świadomy), jednak odpowiadamy
za wszystkie inne czyny dawne – bardziej lub mniej dobrowolne – które doprowadziły nas do
obecnego stanu, do grzechu lub grzesznego nałogu. Podobnie alkoholik może nie odpowiadać przed
Bogiem za to, że upił się dzisiaj (gdy już nie potrafi nie pić), lecz że upijał sią wtedy, gdy mógł tego
nie czynić.
F – Bywają nocne „zmazy”, spowodowane erotycznym snem albo czynnikami fizycznymi. Można
być tego całkiem nieświadomym, ale też często następuje „rozkoszne przebudzenie”, po którym już
nie da się w żaden sposób zapanować nad pobudzonym ciałem. Wtedy nie odpowiada się za „czyn
grzeszny”. Mogą być jednak takie przebudzenia, po których jest się jeszcze na tyle wolnym, że
można nie dopuścić do rozładowania popędu. Przychodzi jednak szatan ze swoją podstępną
argumentacją wyżej omówioną i popycha do czynu, za który o tyle odpowiadamy przed Bogiem, o
ile działaliśmy świadomie i dobrowolnie. Jeśli ktoś wtedy zdobędzie się na potężną walkę, zamiast
wylegiwać się dalej i czekać biernie na „ciąg dalszy”, zdobędzie jeszcze jeden klejnot w koronie
swojej wiecznej chwały.
G – Ogromną pomocą w walce o czystość może być przyrzeczenie czystości złożone na ręce
spowiednika w konfesjonale, polegające na powiedzeniu Bogu: decyduję się zawsze użyć wszelkich
dostępnych mi środków w walce o czystość, w walce z pokusami przeciwko niej. Kto złoży takie



przyrzeczenie, może mieć pewność, że otrzyma od Boga bardzo dużo łask zwanych uczynkowymi,
a więc potężne wsparcie z nieba, które inaczej w tej postaci by nie przyszło.

Także w małżeństwie, chociaż w inny sposób, obowiązuje zachowanie czystości, jednak przed
jego zawarciem należałoby od jakiegokolwiek spowiednika otrzymać zwolnienie z tamtego
przyrzeczenia, gdyż dotyczyło ono walki o całkowite „ujarzmienie”, opanowanie popędu płciowego,
który w małżeństwie ma być wykorzystany w szlachetny sposób. Podobne przyrzeczenie czystości
składa coraz większa liczba młodych, choć pewno wielu z nich rozumie to nieco inaczej: wyłącznie
jako powstrzymanie się aż do ślubu od współżycia płciowego. Nam chodzi o coś więcej.

Napisałem aż 28 stron, co w tego rodzaju książce nie przejdzie niezauważone, lecz mam
świadomość, że jeszcze mi bardzo daleko do wyczerpania tematu… Będę wdzięczny za nadesłane
uwagi, które mogłyby mieć wpływ na kształt następnego wydania. Wszystkim, walczącym z potęgą
duchów nieczystości zdecydowanie, „aż do przelania krwi” (Hbr 12,4) – obiecuję modlitewne
wsparcie. 

 


