
MPO Tydzień 8  
VII. "Ale nas zbaw ode Złego" 
2850 Ostatnia prośba do naszego Ojca jest również zawarta w modlitwie Jezusa: "Nie proszę, 
abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od Złego" (J 17, 15). Dotyczy ona każdego z nas 
osobiście, ale zawsze właśnie "my" modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej 
rodziny ludzkiej. Modlitwa Pańska ciągle otwiera nas na ekonomię zbawienia. Nasza 
współzależność w dramacie grzechu i śmierci staje się solidarnością w Ciele Chrystusa, w 
"komunii świętych" 128 . 
2851 Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, 
anioła, który sprzeciwił się Bogu. "Diabeł" (dia-bolos) jest tym, który "przeciwstawia się" zamysłowi 
Boga i Jego "dziełu zbawienia" wypełnionemu w Chrystusie. 
2852 "Od początku był on zabójcą... kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44), "Szatan zwodzący całą 
zamieszkałą ziemię" (Ap 12, 9). Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat, ale również 
po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie "uwolnione od grzechu i śmierci" 129 . "Wiemy, że 
każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie 
dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego" (1 J 5,18-19): 
Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami 
diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel - źródło wszelkich przewinień - nie zaskoczył was. Kto 

powierza się Bogu, nie obawia się Szatana. "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" (Rz 8, 31) 130 . 
2853 Zwycięstwo nad "władcą tego świata" (J 14, 30) dokonało się raz na zawsze w Godzinie, w 
której Jezus dobrowolnie wydał się za nas na śmierć, aby dać nam swoje Życie. Sąd nad tym 
światem dokonuje się teraz i władca tego świata "zostanie precz wyrzucony" (J 12, 31; Ap 12, 11). 
"I rozgniewał się Smok na Niewiastę" 131 , ale nie ma władzy nad nią: Nowa Ewa, "łaski pełna" z za 
sprawą Ducha Świętego, jest wolna zachowana od grzechu i zniszczenia śmierci (Niepokalane 
Poczęcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi, Matki Bożej, zawsze Dziewicy). "I rozgniewał się 
Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa" (Ap 12,17). Dlatego Duch i 
Kościół wołają: "Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22, 17. 20), ponieważ Jego przyjście wybawi nas od 
Złego. 
2854 Prosząc o wybawienie od Złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, 
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego on jest sprawcą lub podżegaczem. W tej ostatniej 
prośbie Kościół zanosi przed Boga Ojca niedolę całego świata. Prosząc o wybawienie od zła 
przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót 
Chrystusa. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze "rekapitulację" 
wszystkich i wszystkiego w Tym, który "ma klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1, 1 8), we 
Wszechmogącym, "Który jest, Który był i Który przychodzi" (Ap 1, 8) 132 : 
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, 
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia 
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa 133  
PYTANIA DO DZIELENIA: 

1. Jakich zakusów diabła doświadczasz każdego dnia? Czy świadomie oddajesz je Bogu 
podczas modlitwy “Ojcze nasz”? 

2. Czy wiem i wierzę, że Jezus wstawia się za mną u Ojca? 
3. Co myślę o istnieniu szatana? Czy nie lekceważę obecności i działania szatana w świecie? 
4. Czy nie lekceważę zła i grzechu w moim życiu? 
5. Czy mam świadomość przynależenia do Kościoła, który walczy ze Złym? 
6. Dlaczego Jezus modlił się do swojego Ojca: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś 

ich ustrzegł od Złego? 
7. Skoro cały świat leży w mocy Złego, czy potrafię świadomie rezygnować z tego świata? 

Czy przychodzi mi to łatwo? Co mi przeszkadza?  
8. Czy mam świadomość, że “zbaw nas od Złego” to prośba za cały świat?  
9. Czy prosząc o zbawienie od Złego prosimy o ostateczne przyjście Jezusa? 
10. Czy wierzę w zwycięstwo Jezusa nad szatanem? 
11. Czy korzystam systematycznie z Sakramentu Pojednania jako sposobu walki ze Złem w 

moim życiu? 
12. Jakie owoce Spowiedzi widzę w moim życiu? 
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MPO Tydzień 8 - ADORACJA 
J 12, 31 27Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 28 Ojcze, wsław Twoje imię!". Wtem 
rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". 29 Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: 
"Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". 30 Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się 
nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. 31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie". 

J 14, 30 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on 
jednak nic swego we Mnie.  

J 17, 15-16 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze 
świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 

J 8, 42-45 42 Rzekł do nich Jezus: "Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja 
bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie 
posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie 
diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w 
prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest 
kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 

Rz 8, 31-32 31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? 32 On, który 
nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i 
wszystkiego nam nie darować? 

1 J 5,18-19 18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy,  lecz Narodzony z Boga 
strzeże  go, a Zły go nie dotyka.  19 Wiemy, że jesteśmy z Boga,  cały zaś świat leży w mocy 
Złego.  

Ap 12, 9-17  9 I został strącony wielki Smok,  Wąż starodawny,  który się zwie diabeł i szatan,  
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,  został strącony na ziemię,  a z nim strąceni zostali jego 
aniołowie. 10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i 
królowanie Boga naszego  i władza Jego Pomazańca,  bo oskarżyciel braci naszych został 
strącony,  ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.  11 A oni zwyciężyli dzięki krwi 
Baranka  i dzięki słowu swojego świadectwa  i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.  
12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu -  bo zstąpił do was 
diabeł,  pałając wielkim gniewem,  świadom, że mało ma czasu".  13 A kiedy ujrzał Smok, że został 
strącony na ziemię,  począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.  14 I dano Niewieście 
dwa skrzydła orła wielkiego,  by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez 
czas i czasy, i połowę czasu,  z dala od Węża.  15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli  wodę 
jak rzekę,  żeby ją rzeka uniosła.  16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia 
swą gardziel,  i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 17 I rozgniewał się Smok 
na Niewiastę,  i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,  z tymi, co strzegą przykazań 
Boga  i mają świadectwo Jezusa.  

Ap 22, 17. 20 17 A Duch i Oblubienica mówią:  "Przyjdź!"  A kto słyszy, niech powie:  "Przyjdź!"  I 
kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 
20 Mówi Ten, który o tym świadczy:  "Zaiste, przyjdę niebawem".  Amen. Przyjdź, Panie Jezu!  

Ap 1, 8. 18 8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który 
przychodzi, Wszechmogący. (…) Jam jest Pierwszy i Ostatni 18 i żyjący.  Byłem umarły, a oto 
jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.  

 

 


