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Drodzy Przyjaciele,
Minęło trochę czasu od ostatniego numeru „Pokarmu”, może zatem warto zwrócić uwagę na przemijanie. Co
właściwie przemija? Każdy, kto zechce zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się otaczającej rzeczywistości zauważy, że
przemijanie jest wszędzie obecne. Wszystko, co ma swój początek musi również mieć swój koniec. Obserwacja świata
przyrody pokazuje nam piękny cykl: rodzenie — rozwój — dojrzewanie — owocowanie — umieranie. Każdy z tych
etapów ma swoje piękno, każdy ma swoje tajemnice. Nawet
umieranie, które tak często napawa lękiem i kojarzy się z
odchodzeniem na zawsze ma swoje własne piękno. Umierające liście
na zdjęciu obok są tego doskonałym przykładem. Umieranie nie
prowadzi do unicestwienia, to odchodzenie jednych form, by zrobić
przestrzeń innym.
Skąd zatem ta niechęć wobec śmierci, odchodzenia,
przemijania? Może kłopot w tym, że tak łatwo się przyzwyczaić,
przywiązać, a wtedy zgoda na odchodzenie przychodzi z wielkim
trudem, a czasem może być źródłem wielkiego cierpienia, buntu, czy
gniewu.
Poruszamy się po drogach życia z nadzieją, która sprawia, że
nawet tam, gdzie doświadczamy braku, słabości, niedoskonałości nie
poddajemy się zwątpieniu w przekonaniu o tym, że Bóg dopełnia
tego, czego nam brakuje — już teraz, w tej chwili. Zatem ta chwila
jest pełna, doskonała i posiada wszystko, co posiadać powinna,
włączając w to naszą niedoskonałość. Taka nadzieja nie rodzi się ze
zrozumienia, ale z wiary, z głębokiego zaufania Temu, który jest
Źródłem i Fundamentem. Tylko wtedy można odkryć tę niezwykłą
jedność wszystkiego, co istnieje i siebie jako część tejże jedności.
Odkrywamy wtedy, że jest tylko jedna siła zdolna scalić, coś tak bardzo różnorodnego, nazywamy ją słowem miłość,
wiemy też, że chodzi o tajemnicę, a nie o słowo, które ją określa. W przestrzeni tej tajemnicy nie ma śmierci
(unicestwienia), jest tylko życie, które przybiera niezliczone formy, które nie przemija, które nas wszystkich łączy,
które pozwala opadać liściom, może po to, by przygotować miejsce na kolejne niespodzianki.
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Kontemplacyjny wymiar Ewangelii
Czasami nie mam żadnych myśli. Jest tylko samoświadomość. Nie wiem, czy trzeba
wtedy pozwolić odejść tej świadomości, czy przy niej pozostać?

Jest to kluczowe pytanie. Jeśli jesteś świadomy tego, że nie masz myśli, jest to wciąż
świadomość czegoś, a więc jest to myśl. Gdybyś w takiej chwili stracił świadomość
nieposiadania żadnej myśli, wtedy właśnie poruszałbyś się w kierunku czystej
świadomości. W tej sytuacji nie ma już żadnej samoświadomości. Kiedy zwyczajna
percepcja powraca, może się również pojawić odczucie pełnego pokoju
zadowolenia – to dobry znak, że nie zapadłeś w sen.
To ważne, aby zdawać sobie sprawę, że miejsce, do którego zdążamy, sprawia, że
poznający oraz akt poznania i to, co jest poznawane, stanowią jedność. Pozostaje jedynie świadomość. Tym właśnie
jest boskie zjednoczenie. Samoświadomość ustaje. Samo doświadczenie jest chwilowe, ale nakierowuje na stan
kontemplacyjny. Dopóki odczuwasz stan zjednoczenia z Bogiem, dopóty nie ma pełnego zjednoczenia. Dopóki trwa
myśl, dopóty nie jest to pełne zjednoczenie. Moment pełnego zjednoczenia wyklucza wszelką myśl. Możesz to
poznać dopiero w chwili, w której już opuszczasz ten stan. Początkowo jest to tak delikatne doświadczenie, że
łatwo jest je pomylić z zapadaniem w sen. Stan ten w niczym nie przypomina poczucia zjednoczenia z Panem na
poziomie świadomej reLleksji. Jedność na poziomie duchowym jest scaleniem miłości i wiedzy, a kiedy się wydarza,
nie ma żadnej reLleksji o tym.
Jest w nas coś, co świadomie pragnie pozbyć się samoświadomości. Pragnienie pozbycia się samoświadomości,
chociaż jest obecne, to nie jest jednoznaczne z faktyczną możliwością uczynienia tego. W tej sytuacji pozostaje
jedynie zgodna na odchodzenie wszystkich myśli. Kiedy zaczynamy myśleć o sobie, znów przenosimy się w świat
pojęć i myśli.
Modlitwa Głębi jest ćwiczeniem w pozwalaniu na odchodzenie wszystkich myśli, odkładaniem ich na bok. Jedno
dotknięcie Bożej miłości daje siłę, by porzucić wszystkie przyjemności tego świata i wyrzucić je do kosza na
śmiecie. Każda reLleksja nad duchową komunikacją umniejsza tę siłę. Diamentowa sutra oddaje to w słowach:
„Staraj się rozwijać umysł, który nie przylgnie do niczego”. Chodzi również o wizje, ekstazy, orędzia słowne,
komunikację duchową i dary parapsychiczne.
Niezwykle trudne może być porzucenie reLleksji nad pociechami duchowymi, szczególnie jeśli pojawiają się bardzo
rzadko. Jednakże gdy wystarczająco często będziesz doświadczał najpierw wzrastającej ciszy wewnętrznej, a
następnie jej utraty, zaczniesz akceptować fakt, że próby zatrzymania czegoś na siłę nie przynoszą żadnych
rezultatów. Nie poddawaj się zniechęceniu lub poczuciu winy – to właśnie niepowodzenie jest drogą do
nieskończonego zaufania Bogu. Pamiętaj, że masz miliony szans, a nasz Bóg nie marnuje żadnej okazji, ale zbliża się
do nas na wszelkie możliwe sposoby. On wabi, pociąga, popycha lub przyciąga nas stosownie do okoliczności, tak
byśmy znaleźli się tam, gdzie On pragnie, byśmy byli.
Z czasem przyzwyczaisz się też do pewnego poziomu wewnętrznej ciszy, tak że poczucie błogiego pokoju, które
towarzyszyło ci w początkach praktyki Modlitwy Głębi, będzie stanem normalnym. Podobnie jak do wszystkiego w
życiu, również do Modlitwy Głębi możesz się przyzwyczaić i możesz przestać zauważać wielkie dary, które
otrzymujesz. Jak zwykle na początku modlitwy wchodzisz w przestrzeń ciszy, tak że staje się ona wszystkim, co
masz, ale to nie oznacza, że twoja wola nie jest w jedności z Bogiem. Jeśli myśli przychodzą i odchodzą, a ty nie
czujesz potrzeby zajmowania się nimi, to możesz być pewien, że trwasz głęboko w modlitwie.
(zaczerpnięte z książki "Otwarty umysł, otwarte serce - wydanie w 20 rocznicę pierwszej publikacji",
która już wkrótce ukaże się drukiem)

Siedem zasadniczych tematów nauczania Richard’a Rohr’a.
Temat szósty:
Ścieżka, która wiedzie do transformacji, prowadzi w dół. To nie idee i doktryny, ale ciemność,
niepowodzenia, umieranie, nawroty dawnych słabości, zranienia są naszymi najważniejszymi
nauczycielami. (PROCES)
Ból jako droga poznania

Cierpienie jest głębokim uczuciem nieodłącznym od ludzkiego doświadczenia. Jeżeli nie doświadczamy
bólu, cierpienia, ludzkiej słabości, czy upadku, to stoimy z boku w nieskażonej atmosferze, a przy tym pozostajemy

Pokarm na drodze nr 43

2

mali i drętwi. Tych rzeczy nie da się poznać poprzez myślenie o nich. Powierzchowność współczesnego świata
opiera się przede wszystkim na tym, że stara się on wykupić od tego koniecznego doświadczenia.
Jezus nie szukał środków uśmierzających, nie uciekał od ludzkiego bólu, jak wiemy nawet na krzyżu nie
przyjął wina zaprawionego środkami odbierającymi czucie (Mt 27,34). Pewne formy cierpienia są konieczne, by
poznać istotę ludzkiej kondycji, by doświadczyć ciemnej strony swojego ja i skonfrontować się z nim. Być może
nawet zło musi być poznane doświadczalnie, by móc zrozumieć jego ohydę i umieć współczuć jego oLiarom.
Bracia i siostry, problem jak na ironie nie tkwi w tym, że to Bóg powinien współczuć więcej, ale że to Jego
stworzenia tak niewiele czują. Jeżeli w twoim życiu nie ma nic nad czym trzeba zapłakać, jeżeli w twoim życiu nie
ma nic, co trzeba wykrzyczeć, to znaczy, że straciłeś kontakt z życiem. Wszyscy musimy poczuć, a przez to poznać
ten ogromny ból całej ludzkości. A wtedy nie będziemy więcej odizolowani, ale staniemy się prawdziwie członkami
powszechnego Ciała Chrystusa. Wtedy też poznamy Boga nie z zewnątrz, ale od środka.
(zaczerpnięte z listów "Codzienne medytacje" z 15 października 2013 roku)

Żyć chwilą obecną
Kiedy spacerujesz przez las, który nie jest zagospodarowany przez człowieka, to
zobaczysz wokół siebie nie tylko bogactwo życia, ale napotkasz powalone,
próchniejące konary, gnijące liście, na każdym kroku rozkładająca się materia.
Gdziekolwiek popatrzysz, znajdziesz zarówno życie jak i śmierć.
Jeśli jednak przyjrzysz się temu bliżej, to odkryjesz, że próchniejące konary i gnijące
liście, nie tylko rodzą nowe życie, ale same są pełne życia. Mikroorganizmy pracują. Molekuły porządkują się od nowa.
Cóż, zatem nigdzie nie widać śmierci. Wszystko, jest metamorfozą różnych form życia. Jaka stąd nauka?
Śmierć nie jest przeciwieństwem życia. Życie nie posiada przeciwieństwa. Przeciwieństwem śmierci są
narodziny. Życie jest wieczne.
W ciszy świętej Obecności -

o. Wojciech Drążek CMM

ZAPROSZENIA
Najbliższe wydarzenia:
W imieniu warszawskiej grupy Modlitwy Głębi zapraszamy na
spotkanie o charakterze formacyjnym w ramach przygotowania do
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Dojrzałe chrześcijaństwo musi
sobie stawiać ważne pytania, jednym z nich jest pytanie o istotę
sakramentu pojednania.

Zapraszamy nie tylko osoby związane z praktyką Modlitwy Głębi,
ale wszystkich, którym bliska jest problematyka pojednania,
przebaczenia, odnowy życia.
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Modlitwa Zgody na Karczówce w Kielcach
w dniach 13-15 listopada
dla wszystkich, którzy praktykują Modlitwę Głębi
i pragną pogłębić jej biblijne i teologiczne fundamenty.
Serdecznie zapraszamy, szczególnie tych, którzy od niedawna
praktykują Modlitwę Głębi, ale również wszystkich, którzy chcieliby
poznać bliżej modlitwę kontemplacyjną.
Więcej informacji na stronie odnowakontemplacyjna.com

Najbliższe warsztaty Wprowadzenie do Modlitwy Głębi
zaplanowane są na 21 listopada
i odbędą się na Karczówce w Kielcach.
Więcej informacji TUTAJ
Zgłoszenia TUTAJ

Znamy już termin naszych rekolekcji
noworocznych „Początek i Koniec”
29 grudnia 2015 — 1 stycznia 2016
Serdecznie zapraszamy już po raz trzeci
tych, którzy pragną w ciszy, w modlitwie,
celebracji pożegnać to, co było
i otworzyć serce na to, co przychodzi.
Informacje i zapisy na stronie
Odnowy Kontemplacyjnej

Pozostałe terminy naszych sesji, warsztatów i rekolekcji do końca roku 2015
znajdziecie na stronie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej pod zakładką: Nasze zaproszenia

2015 Wojciech Drążek CMM
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