KLUCZOWE ZNACZENIE TUDZIEŻ DYNAMIKA OCZYSZCZANIA 
INTENCJI NA DRODZE ŻYCIA DUCHOWEGO

Pan mówi: chwały mej nie odstąpię nikomu innemu i czci mojej bożkom (por Iz 42,8):

Wszelkie nasze ludzie działanie, w tym także dobre uczynki (np. modlitwa, jałmużna i post) mają intencję (czyli cel dla którego je czynimy) złożoną z wielu składników. Tymczasem jedynie działanie z czystej intencji, skierowanej wyłącznie na chwałę Boża, umożliwia nam poddanie się natchnieniom Ducha Świętego. Nie wystarczy działać dobre rzeczy. Trzeba je czynić z czystej intencji, to znaczy działać pod natchnieniem Ducha Świętego. Stąd też św. Ignacy kładzie nacisk na modlitwę o łaskę czystości intencji, która powinna poprzedzać wszelką działalność religijną: Każde ćwiczenie duchowne, a nawet każdą czynność powinna poprzedzać:  PROŚBA O CZYSTOŚĆ INTENCJI, CZYLI INACZEJ MÓWIĄC PROŚBA O NATCHNIENIA DUCHA:

Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.


 Nie wystarczy chcieć dobrze, „po naszemu, po ludzku”. Św. Piotr pod Cezareą Filipową chciał dobrze dla Jezusa (nie chciał aby On cierpiał i umarł), a wówczas został nazwany szatanem, gdyż nie myślał o tym, co Boże, ale co ludzkie por. Mt 16,23. W ludzkie bowiem myślenie może wkraść się nieprzyjaciel, który zamienia się w anioła światłości (por. 2 Kor 11,14) duch podaje się za anioła światłości, kusząc pod pozorem dobra.
W szczególności nie wolno dążyć do dobrych celów za pomocą złych środków (Rz 3,8), gdyż w to oznacza na pewno złe zakończenie przedsięwzięcia i krzywdę na ofiarach takiego postępowania. Zwodzeni zazwyczaj zamiast się zmienić (nawrócić) szukają usprawiedliwień religijnych dla swoich bezeceństw, czego dowód mamy w J 19,7: my mamy Prawo, a według Praw Jezus powinien umrzeć, bo… sam siebie uczynił Synem Bożym. (Kłamstwo pogania kłamstwo!)
 A zatem nie  wszystko jest dobre, co jest produktem naszego ludzkiego umysłu, nawet pobożnego. Zwiedzenie pod pozorem dobra następuje gdy mamy nie do końca czystą intencję, wybierając jakąś dobrą rzecz samą w sobie, które nie musi być dobra dla nas w tym momencie i w tym kontekście. Dlatego nauka św. Ignacego na temat podejmowania decyzji motywowanych religijnie jest precyzyjna:
Muszą prostą  (tj, najkrótszą z dostępnych) drogą  zmierzać do celu, jakim jest chwała Boża. Mówi o tym w ćwiczeniach duchownych, Zasada pierwsza i podstawowa (Fundament), która jest zastosowaniem w praktyce pierwszego przykazania: nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. file_0.png
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	Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.

Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.
	Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach.
[Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.
Fundament ilustruje i wyjaśnia Słowo Boże: Chwały mej nie odstąpię nikomu innemu i czci mojej bożkom(Iz 42,8)
Podejmowanie decyzji, w tym także decyzji o zaangażowaniach religijnych powinno być dokonywane z czystej intencji, czyli na większą chwałę Bożą:file_2.png
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W każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji winno być proste [por. Mt 6, 22 i Łk 11, 34], wpatrzone jedynie w cel, dla którego jestem stworzony, a mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, i dla zbawienia mej duszy. I dlatego cokolwiek wybieram, powinno być pomocne do tego celu, dla którego jestem stworzony. Nie trzeba bowiem podporządkowywać i naciągać celu do środków, ale środki do celu.
Zdarza się, że wielu wybiera najpierw małżeństwo, a to jest środkiem, a potem dopiero służenie Bogu, Panu naszemu, w stanie małżeńskim; a przecież służyć Bogu jest celem. Podobnie są inni, co to chcą najpierw mieć urzędy kościelne, a potem dopiero, mając je, chcą służyć Bogu. Tacy nie dążą prostą drogą do Boga, ale chcą, żeby Bóg szedł prostą droga do ich nieuporządkowanych uczuć i przywiązań; i w ten sposób z celu czynią środek, a ze środka cel. A to, co powinno być dla nich na pierwszym miejscu, jest na dalszym miejscu. Najpierw bowiem powinniśmy mieć za przedmiot naszej woli służbę Bogu, bo to jest cel, a na drugim miejscu przyjęcie beneficjum czy małżeństwo, jeśli to jest dla mnie bardziej odpowiednie, bo to jest środkiem do celu. I nic innego nie powinno mię skłaniać do podjęcia lub też poniechania tych czy innych środków, tylko wyłącznie służba i chwała Boga i Pana naszego i zbawienie wieczne mojej duszy [23, 46,181].
Trzeba zatem „wyzerować” swoje zaprogramowanie, i nie przypisywać Bogu automatycznie autorstwa wszystkich swoich pobożnych pomysłów. Zamiast tego zapytać się Jezusa, co dla mnie znaczy dobrze. A więc w kolejnych wyborach dokonuje się zacieśnienie możliwości
1-szy etap - dobro i zło
2-gi etap - dobre i lepsze (Bóg!)
3-ci etap – najlepsze, czyli działania pod natchnieniem Ducha Świętego: wykonując najlepsze rzeczy z czystej miłości.
Tutaj istnieje możliwość umniejszenia chwały Bożej:
a) dobre rzeczy ze złej intencji (dla próżnej chwały)
b) złe rzeczy w dobrej wierze: fałszywe natchnienia
Cel nie uświęca środków niegodziwych. Nie wolno za pomocą grzechu uzyskiwać dobrych celów, choćby były najszlachetniejsze.
3-ci etap - najlepsze (Duch Święty teraz); najlepszy jest JEZUS
wybrany z czystej  intencji: z miłości a nie ze strachu. 
Wybierz Jezusa! Co to znaczy? To znaczy odrzuć grzech! (Rz 14,23)
To, czego Bóg oczekuje, to rezygnacji z grzechu, niechęci grzeszenia.

Innymi słowy, chodzi o realizację wezwania:

COKOLWIE CZYNICIE, WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOŻĄ CZYŃCIE!!! (1 kor 10,31)


Cel nie uświęca złych środków. Dlatego Słowo Boże wyraźnie poucza, że nie wystarczy raz podjąć się dobrych czynności, ale trzeba nieustannie badać się, czy nie zsunęliśmy się w służbie Bożej w poszukiwanie samych siebie:

- Badajcie  samych siebie, czy trwacie w wierze (2 Kor 13,5): przeszkodą w tym może być szukanie wsparcia dla swoich przedsięwzięć za pomocą intryg, plotek i montowania koalicji puczystów

- Niech każdy bada swoje postępowanie (Ga 6,4): szczególnie niebezpieczne są takie kolalicje, które zawiązują się w nieczystej intencji i zasadzają się na rozmyciu odpowiedzialności za czynności zbiorowe. W każdym postępowaniu zbiorowym bowiem każdy ponosi sam za siebie odpowiedzialność
- Badajcie wszystko, a co szlachetne zachowujcie (1 Tes   5,21): nikt nie jest zwolniony z osobistego rozeznania pod pozorem, że coś jest mu przedkładane przez jakąkolwiek wspólnotę
- Bóg jest większy od naszego serca (1 J 3,20-21): dlatego własne przekonanie choć jest ważne, aby było ugruntowanym w prawdzie (Rz 14,23), to nie jest jednak ostatecznym kryterium postępowania
Po co oczyszczenie? Abyśmy przynieśli coraz większy owoc:
Można za ten sam czyn mieć mniejszą i większą zasługę. To zależy od intencji. Co robić, aby mieć większe zasługi? Stopień zasługi zależy od trzech rzeczy:
a) stopnia łaski poświęcającej Chodzi o to, aby był maksymalny stopień dobroci naszych aktów. Chodzi o to, aby nie działać ani niedbale ani niedoskonale. Wartość aktu zależy od godności osoby i wpływu aktu.
b) czystości intencji: na (jeszcze) większą chwałę Bożą
c) stopnia konsekracji osoby (ściślejsza łączność z Kościołem), wykonującej dany czyn (papież, biskup, kapłan, diakon, zakonnik, świecki konsekrowany etc), pod warunkiem wszakże, że stopień konsekracji jest wynikiem powołania a nie uzurpacji!!

Ważne aby mieć świadomość, że gdy zorientujemy się, że wykonujemy dobry czyn z nie do końca czystej intencji nie powinniśmy uznać tego za powód do porzucenia dobra ale powód do oczyszczenia intencji. Niechybnym znakiem czystości intencji będzie wolność wewnętrzna i gotowość do modyfikacji naszego postępowania pod kątem potrzeb miejscowej wspólnoty, rozeznanych przez jej pasterza.
 Konstytucja dogmatyczna o Kościele zachęca do wdrażania charyzmatów pod kierownictwem pasterzy Kościoła:

Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale "udzielając każdemu, jako chce" (1 Kor 12,11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami: "Każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku" (1 Kor 12,7). A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców apostolskiej działalności, sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21).
Działanie oczyszczające intencję prowadzi do wejścia na drogę rad ewangelicznych (osobne opracowanie), które może być realizowane wyłącznie we wspólnocie kościelnej. We wspólnocie kościelnej pewność działania z czystej intencji weryfikuje się przez zdolność do posłuszeństwa (prawowitej władzy Kościelnej w zakresie jej powierzonej kompetencji!!!)
Praktyczne odrzucenie grzechu jest unikaniem okazji.

Walka z wadą główną jest unikaniem okazji do grzechu. Okazje do grzechu:

a) dalsze: gdy mogę upaść
b) bliższe: w których przeciętny człowiek na moim miejscu upada
c) bezpośrednie: w których najczęściej upadałem.
Autentyczne nawrócenie (uwolnienie) oznacza bezwzględną rezygnację z okazji bezpośredniej, oraz aktywne unikanie okazji bliższej.
Na przykład:
Pijak upadał w grzech pijaństwa, zwłaszcza gdy spotykał swoich kolegów. (okazja bliższa). Koledzy zaś stali zawsze na ulicy Koralowej przy barze "Pod bykiem" (przejście ulicą Koralową to okazja bezpośrednia).
Pijak się nawraca i zrywa z grzechem pijaństwa. Co musi zrobić?
* unikać okazji bezpośredniej, czyli pod żadnym pozorem nie chodzić ulicą Koralową (zmienić trasę!). Ponadto, przewidując suto zakrapiane imieniny u cioci Loni, zadzwonić zawczasu, złożyć życzenia przez telefon i wymówić się. (aktywne unikanie okazji bezpośredniej)
* unikać okazji bliższej: zmienić kumpli lub też powiedzieć im przy pierwszym spotkaniu, że nie pije. Aby zmienić kumpli, musi zapoznać nowych, ale lepszych od poprzednich.
* okazja dalsza, nią jest nasze życie: tej się nie da uniknąć. 
Można jednak ją współtworzyć, tj, zamienić w okazję do dobrego, czyli współpracować z łaską. Aby to czynić, należy czynić dobrowolnie nieobowiązkowe dobre rzeczy, a zwłaszcza rano i wieczór modlić się aby Pan odsuwał okazje do grzechu i dawał okazje do ewangelizacji.
Dobre postanowienia muszą być konkretne, ale muszą być oparte o modlitwę o łaskę. Wszelka nadzieja nie oparta o modlitwę jest zuchwałością (św. Tomasz z Akwinu).

UWAGA: w chwili decyzji w wierze o rezygnacji z grzechu (czyli wybraniu Jezusa) wraz z okazjami oraz uwolnienia się od przywiązań następuje wylanie Ducha Świętego



