
ks. Jan Klinkowski, Katecheza XII / 2015:  
Potrzeba ascezy i akomodacji w życiu chrześcijańskim (streszczenie). 

  Króluj nam Chryste!  
                                                                                                                                         ks. Roman 

1. Z życia wzięte:   
 

W historii chrześcijaństwa rozwijały się rozmaite praktyki pokutne. Eustacjusz, metropolita Salonik w XII wieku, 
pozostawił wykaz różnorodnych praktyk pokutnych praktykowanych przez mnichów. Bywali wśród nich nadzy, którzy wyrzekli 
się odzienia i troski o swe ciało; tacy, którzy nie dbali o swe włosy, aby wyzwolić się w ten sposób od niebezpieczeństwa 
zniewieściałości; tacy, co spali na gołej ziemi lub „upadłszy na ziemię, wznosili wzrok ku górze”; tacy, co chodzili bez obuwia lub 
pokrywali się błotem; tacy, co się nie myli lub nie myli swych stóp; milczący; żyjący w spelunkach; noszący żelazne łańcuchy; 
żyjący na wierzchu drzewa lub w domkach zbudowanych na palu; żywcem pogrzebani, czyli przykryci po części ziemią; żyjący na 
kolumnach.  

Zmiany zachodzące w mentalności i obyczajach na przestrzeni wieków rzutują na pojęcie i praktykę ascezy. Surowość, a 
nawet okrucieństwo dawnej ascezy, jej rzucanie się w oczy więcej nas dziwią, zaskakują, niż przyciągają do naśladowania. 
 

2. Pismo Święte: 
 

 „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód” (Mt 4,1-2, por. Łk 4,1-2, Mk 1,12-13).  

 „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy... Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. 
Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie 
ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 
6,16-18). 

 „Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w 
chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach” (2 Kor 6,4-5). 

 

3. Przykład z życia świętych: 
 

 Św. Ignacy miał trafną ocenę ludzi rozmiłowanych w długich modłach i surowych umartwieniach zewnętrznych. Uważał, 
że tacy ludzie są niebezpieczni, bo uparci przy swoim zdaniu, przywiązani do swoich pobożnych praktyk i surowości, 
nadto wyniośli i gardzący tymi, którzy żyją zwyczajnie (zob. Pisma wybrane, t. II, s. 432, 478, 520). 

 Bł. John Henry kardynał Newman daje proste rady dla prowadzenia życia ascetycznego: „Nie leż w łóżku niż wymaga 
tego czas odpoczynku. Pierwsze myśli kieruj ku Bogu. Pobożnie odwiedzaj Najświętszy Sakrament. Jedz i pij na chwałę 
Bożą. Dobrze odmawiaj różaniec, bądź skupiony i wystrzegaj się złych myśli. Należycie odbywaj rozmyślania i rób 
codziennie rachunek sumienia. Kładź się spać o odpowiedniej porze”. 

 

4. Nauczanie Kościoła: 
 

 Chrześcijanin w poście naśladuje samego Mistrza, który udał się na pustynię i poszcząc, uczył nas podejmować walkę ze 
złem. Chrześcijanin, poszcząc, partycypuje w pragnieniu, które Jezus znosił na krzyżu. Wszakże „droga do doskonałości 
wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i 
umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw” [Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 2015]. 

 Definicja: Asceza to postawa przyjętych zobowiązań i dobrowolnych praktyk wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości, 
rodzajów aktywności życiowej oraz ograniczenie lub modyfikowanie sposobu bycia nakierowane na uświęcenie, 
osiągnięcie doskonałości i zbawienie. 

 Rodzaje praktyk ascetycznych: Do najczęściej spotykanych praktyk ascetycznych należą posty, pokuta, kontemplacja, 
modlitwa, milczenie, życie pustelnicze lub w zgromadzeniu o ściśle określonej regule. 

 Motywacja: Asceza w postaci różnorodnych postów musi posiadać właściwą motywację. Samo odmawianie sobie czegoś, 
jakiegoś pokarmu czy napoju, może przybierać rozmaite znaczenia i nie zawsze jest wyrazem ascezy lub religijności. 
Wszak ludzie nie jadają ze względów ekonomicznych (skąpstwo), estetycznych („zachowanie linii”), medycznych 
(przeróżne diety) czy społecznych (głodówki w ramach protestów), które z postem - poza zewnętrznym podobieństwem - 
nie mają nic wspólnego. 

 

5. Nasze zadania: 
 

 Współczesny świat oczekuje od przedstawicieli wspólnoty Kościoła stylu życia opartego na skromności. Zatem wszelki 
przepych w życiu chrześcijańskim, postawach liturgicznych może być odbierany jako brak autentycznego naśladowania 
Chrystusa, który solidaryzował się z ludźmi ubogimi.  

 Przywrócenie w świadomości życia chrześcijańskiego właściwego przeżywania okresów pokutnych w życiu Kościoła, a 
zwłaszcza Wielkiego Postu, może otworzyć serca wielu ludzi na drogę Ewangelii. 

 Znakiem czasów stało się pragnienie podróżowania i poznawania nowych kultur. W tę postawę współczesnego człowieka 
należy wpisywać ideę pielgrzymowania, w której może pojawiać się aspekt pokutny. 

 Kolejnym znakiem czasów stało się niemal powszechne dążenie do zdrowego odżywiania się, co może otworzyć szerokie 
pole działania dla praktykowania postów, które nie tylko wpływają na ciało, ale przede wszystkim ducha człowieka. 

 W praktykach ascetycznych chrześcijanin wprowadza kontrolę nad swoim życiem, przede wszystkim nad namiętnościami 
oraz poprzez praktyki medytacyjne i kontemplację rozpoznaje wolę Bożą w dziejach świata. Zatem nie ponura postawa, 
ale pogoda ducha towarzyszą pracy nad sobą, by żyć pełniej dla innych. Jak zauważa Blaise Pascal: „Pogodna zgoda na 
siebie z pragnieniem przerośnięcia siebie, stania się choć trochę lepszym, milszym Bogu i ludziom. Jest to proste, 
pokorne, rzetelne i pociągające pojmowanie ascezy”. 


