Odpowiedź na trzy pokusy szatańskie
wrzesień 2017
Żeby przeciwstawić się trzem pokusom szatańskim (omawiam to w Refleksji: „Trzy pokusy szatańskie” str. 31) „mieć, móc, znaczyć”, muszą
być trzy odpowiedniki Dobra:
Mieć – Ubóstwo
Móc – Dekalog = Miłość (Chrystus streścił 10 przykazań w 2 przykazania miłości)
Znaczyć - Pokora
Zanim przejdę do zderzenia tych cech, przywołam moje Refleksje „Co
myślę o Apokalipsie” (str. 64). Zwracam tam uwagę na rozdziały 10 i 11,
w których (wg. interpretacji ks. M. Wołoszyna) jest opis kar za znieważania sakramentów. W miejscu, gdzie powinien być opis kary za znieważanie sakramentu kapłaństwa, zamiast tego jest rozdział zatytułowany
„Dwaj świadkowie”, a dotyczy to św. Franciszka (i św. Klary), jako wzoru
chrześcijanina, który ma uratować Kościół. Bóg, który jest Miłością
wstrzymuje się z oczyszczaniem kapłanów (którzy powinni być solą ziemi,
światłem świata) za pomocą wydarzeń apokaliptycznych, a chce pokazać
im Franciszka – wzór ubóstwa, miłości i pokory. Takimi powinni być kapłani.
Sól nie jest pokarmem, ale przyprawą, nadającą potrawom smak, a
światło wskazuje właściwą drogę.
Mieć – bożkiem staje się pieniądz, prawem jest egoizm. Gromadzenie
dóbr doczesnych (pieniądze i inne wartości, którymi kusi szatan) nie przydają się w życiu wiecznym (Łk 12, 19-20; Mt 19, 21).
Ubóstwo. Te dobra mają wtedy wartość, jeśli podzielimy się nimi z drugim człowiekiem, z bliźnim. Pokonamy egoizm. Stąd przysłowie: „pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem”.
W Refleksji „Prawdziwa wartość” (str. 32) odczytuję, na podstawie
Ewangelii, że tą wartością jest miłość, a św. Paweł w Liście do Koryntian
(2Kor 8, 9) pisze: „Chrystus będąc bogatym, dla was stał się ubogim, byście byli bogaci jego ubóstwem”. Bogactwo wewnętrzne (moralność) nie
potrzebuje bogactwa zewnętrznego, które może być nawet dla niego przeszkodą.
Móc – Nic nas nie ogranicza, lekceważymy Dekalog.
W Refleksji „10 przykazań – jak je rozumiem” (str. 14) omawiam poszczególne przykazania. Tu szatan ma wielkie pole do popisu, podsyca
egoizm. Stara się udowodnić, że Bóg nie jest miłością, bo ogranicza wolną
wolę człowieka, zabrania mu przyjemności (np. egoistyczna miłość – nieograniczony seks). Piszę o tym w Refleksji „Miłość i wolność” – str.29. Te

- 147 -

10 przykazań Chrystus streszcza w dwa przykazania miłości – Mt 22, 3640: do Boga (przykazania 1-3) i do człowieka (przykazania 7-10). Nad drobiazgowym przestrzeganiem przykazań nadrzędną wartością jest miłość.
Mówi o tym Chrystus w Ewangelii św. Mateusza 23, 13 -36: „Przewodnicy
ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda” Mt 23, 24.
Jest zasadnicza różnica między miłością, którą kusi szatan, a miłością, o
której mówi Ewangelia: ta pierwsza jest egoistyczna, ta druga, proponowana przez Boga, który jest Miłością – jest miłością szeroką, obejmującą
też drugiego, każdego człowieka: „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Bóg chce mieć w swej Miłości każdego człowieka, dlatego, jak sądzę, pierwsze przykazanie miłości (do Boga) obejmuje tę trudną miłość,
którą powinniśmy mieć w stosunku do nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48). Na tę
miłość mogą się zdobyć tylko Ci, którzy starają się być „solą ziemi, światłem świata”.
Znaczyć – zagrożeniem jest pycha, przekonanie, że ja mam rację. W
Ewangelii Chrystus wiele razy piętnuje ten grzech: nie dostrzega się belki
w swoim oku, a widzi drzazgę w oku brata – Mt 7,1-5.
Pokora. Przypowieść o faryzeuszu i celniku Mt 18, 9-14. Jakże często
osądzamy innych, a własnych błędów nie dostrzegamy. Rację ma tylko
Pan Bóg, a Bóg jest Miłością, wobec czego na wszystkie 3 pokusy szatańskie receptą jest przede wszystkim „miłość”.
PIS sądzi, że trzy pokusy szatańskie to niezawodna „kiełbasa wyborcza”
(rozdawnictwo, egoizm, nietolerancja „obcych”, szukanie wrogów, „wstawanie z kolan”) i niestety, to działa.
W Refleksji „Co myślę o Apokalipsie” wyraziłam pogląd, że papież
Franciszek nie przypadkowo wybrał to imię, bo potrzebna jest naprawa
Kościoła – przypomnieć o trzech przeciwieństwach trzem pokusom szatańskim:
1. ubóstwie
2. dekalogu, ale także o jego streszczeniu do dwóch przykazań miłości
3. pokorze.
Papież Franciszek stara się o tym przypominać, ale spotyka się z niezrozumieniem w samym Kościele, bo trzy pokusy szatańskie są jednak
bardzo atrakcyjne.
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