
Asceza dziś 



Asceza 

 Słownik Języka Polskiego
 
 1. charakterystyczna dla średniowiecza postawa, 

polegająca na wyrzeczeniu się radości życia, w 
celu uzyskania zbawienia w niebie,

 2. surowy tryb życia bez przyjemności i wygód, 
wstrzemięźliwość,

 3. przen.: prostota wyrazu, surowość formy



Askesis 

 Trenować, ćwiczyć, kształtować

 Na początku dotyczy sportowców – dążenie do 
doskonałości.

 Pojawia się w odniesieniu do intelektu i równowagi 
współistnienia ciała i intelektu

 Obejmuje życie duchowe 

Te trzy elementy w harmonii – życie oparte na 
ascezie



„Jej celem nie jest bowiem rozwijanie jednego tylko z 
wymiarów ludzkiej egzystencji kosztem innych 
konstytutywnych elementów, a raczej wprowadzenie 
harmonii między tym, co cielesne, intelektualne i duchowe 
w człowieku.(...) Zaniedbanie bądź przesadne skupianie 
się na jednym tylko spośród wymienionych wymiarów 
ludzkiej osoby zubaża  ją, a niekiedy prowadzi nawet do 
swoistych form wynaturzenia.”

Patryk Różycki „O ascezie, Wielkim Poście i człowieku 
współczesnym”



Thomas Merton o ascezie 

 „Jeżeli dusza nakaże ciału milczenie, zadając 
mu gwałt, ciało zemści się na niej, zarażając 
ją skrycie duchem buntu. Rozgoryczenie i 
zły humor – to owoce ascezy, która karciła 
jedynie ciało”

 „Nie możemy osiągnąć świętości jedynie 
drogą ucieczki od materialnego świata. (….) 
Święty doskonali się nie tylko poszcząc 
kiedy powinien pościć, ale także jedząc 
kiedy powinien jeść.”



Istota ascezy 

 Istota ascezy polega na wprowadzeniu ładu 
we własne życie. 

 Takie używanie rzeczy stworzonych, które 
jest zgodne z wolą Boga.

 „ Właściwym celem ascezy jest ujawnienie 
różnic pomiędzy złym używaniem rzeczy 
stworzonych, które jest grzechem, a ich 
dobry użyciem, które jest cnotą”

T.Merton



Asceza chrześcijańska 

Powinna być:

  Inteligentna – związana z poznaniem Boga i jego stosunku 
do człowieka

 Pokorna – uprawiana nie dla wywyższenia siebie.

 Nadprzyrodzona – skierowana ku Bogu. „Jej owocem 
powinno być w pierwszym rzędzie głębokie życie modlitwy, a 
potem dzieła czynnej miłości bliźniego” T. Merton 



Wyciszenie 

 
Asceza nigdy nie jest przeciw naturze, lecz jest 

właśnie naturalną drogą życia. Zatem
nie wyrzeczenie, ale wyciszenie leży u

podstaw wielkopostnej ascezy.

Osiągnięcie wewnętrznego skupienia i
ciszy wiąże się z trudem.

Towarzyszące temu dobrowolne
wyrzeczenia są jednak jedynie środkiem
prowadzącym do osiągnięcia wyższego

celu, nie zaś celem samym w sobie 



Post - Uspokojenie serca

Chrystus pościł 40 dni na pustyni.
Nauka przezwyciężania pokus, które dotyczą ważnych 

obszarów życia:
 Pokusa zaspokojenia głodu
 Pokusa uznania/znaczenia 
 Pokusa posiadania władzy

Post 
 doprowadza do doświadczenia własnych granic,
  pozwala zobaczyć inaczej dobra materialne,
  konfrontuje człowieka z jego życzeniami 

potrzebami, przywiązaniami.



Post – uważność 

Żeby to co jest wielką radością naszego życia w czym 
się spełniamy realizujemy, nie było ucieczką od 
świata, od prawdy o nas samych, nie stało się nie 
źródłem zniewolenia, nałogiem.

 „Wychowywanie” swoich pragnień – często przez 
dobrowolną rezygnację. 

 Selekcja i właściwa hierarchizacja bodźców, 
potrzeb, wartości.

 Prowadzi do wolności duchowej, pomaga radzić 
sobie z lękiem przed przyszłością 



Post – Jałmużna 

Dobry post prowadzi do jałmużny, jest z nią
nierozerwalnie związany. W postawie poszczenia 
niebezpieczeństwo egoizmu,pychy,samouwielbienia.

Post – droga do wewnętrznego otwierania się przed 
samym sobą

Jałmużna – zewnętrzne otwieranie na drugiego 
człowieka.

Jałmużna – dzielenie się zaoszczędzonymi dobrami 
( materialnymi, czasem, rozmową...) 

Uczynki miłosierdzia duchowe i cielesne.
Otwarcie na miłosierną miłość Boga, wdzięczność



Jałmużna - modlitwa

Modlitwa – przyznanie się do słabości i braku 
samowystarczalności. Miejsce dla „Tego którego 
miłość jest źródłem ładu, harmonii, szczęścia”

Asceza zyskuje pełnię w modlitwie, w Bogu.
Relacja z Bogiem – sens, trwałość naszej 

wewnętrznej pracy.



Milczenie

We wszystkich religiach milczenie i cisza - warunek 
spotkania z Bogiem

Przez milczenie i dbałość o ciszę człowiek religijny
  ogranicza stymulację bodźców z otoczenia,
  jego uwaga zostaje ukierunkowana w stronę 

świata wewnętrznego, własnych myśli i emocji, 
które wtedy jest w stanie zaobserwować i 
kontrolować. 

 Milczenie bywa spostrzegane jako droga walki z 
wadami i z grzechem.



Milczenie- post duchowy

 Milczenie
 Praca ręczna 
 Medytacja 
 Modlitwa wewnętrzna 

Wypróbowane środki ascezy

Anselm Grun „ Post modlitwą duszy i ciałą” 



Asceza podsumowanie

Asceza dla każdego
 Dla chrze cijan asceza- droga umierania dla grzechu i ś

ycia dla Boga.ż
 Podejmowana z motywów mi o ci i zawierzeniał ś
 Bogu prowadzi do odzyskania utraconej jedno ci z ś

Bogiem. 
 Jest sposobem dorastania do dojrza ych postaw ł

religijnych.

„aby wszystkie warto ci prze ywane przez cz owieka ś ż ł
znalaz y si  na w a ciwym dla nich miejscu, w tym ł ę ł ś
celu potrzeba szczególnego wysi ku. ł Wysi ek ten ł
nosi nazw  ascezyę ”  

 (Kardyna  Karol Wojty a ).ł ł



Wszyscy jesteśmy ascetami 
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