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Drodzy Przyjaciele,
W te ostatnie dni przed Adwentem, który już niedługo stanie się okazją, by
rozpocząć kolejny rok poznawania obecności Boga w życiu człowieka poprzez
symbole i celebracje liturgiczne, chcemy odnowić w sobie postawę zgody i
przyzwolenia, bo to właśnie ona pozwala nam pozostawiać to, co już minęło i
otwierać się na to, co przychodzi. Posłużę się tutaj reEleksjami Ojca Tomasza
Keating’a zamieszczonymi w jego publikacji „Dar życia”.
Poczwórne przyzwolenie:
Droga duchowa to ćwiczenie w wyrażaniu zgody na Bożą obecność i na całą
istniejącą rzeczywistość. Tym w istocie jest pokora. Bóg zaprasza nas, byśmy
teraz wyrazili zgodę, której nie byliśmy w stanie wyrazić w dzieciństwie i w
poprzednich etapach dojrzewania z powodu niesprzyjających warunków w
pierwszych latach życia … (i) nie tylko leczy nasze poranione w ciągu całego
życia emocje, ale uzdalnia nas do wejścia na drogę bezwarunkowej miłości.
Pierwsza zgoda dotyczy uznania tego, że nasze istnienie jako dar pochodzący
od Boga, jest czymś z natury dobrym. Akceptacja tego fundamentalnego dobra
w nas nie odnosi się do tego, co potraEimy zrobić, lub potraEimy zrobić lepiej niż
inni, ale dotyczy dobra naszego istnienia zanim zrobimy cokolwiek.
W drugiej zgodzie Bóg prosi nas byśmy zaakceptowali wszystko, co należy do naszego istnienia przez
uaktywnienie naszych talentów i energii twórczej … co pozwoli nam wyjść z wyizolowanego świata dziecka i podjąć
odpowiedzialność za siebie samych i za swoje relacje.
W trzeciej zgodzie Bóg zaprasza nas do zaakceptowania wymiaru nieistnienia w nas, który się objawia przez
proces ubywania sił, chorobę i starzenie się.
Czwarta zgoda, to zgada na to, by być przemienionym. Może nam się wydawać, że każdy chętnie taką zgodę
wyrazi, ale nawet najświętsi ludzie skłaniają się do powiedzenia „Z tym, to się za bardzo nie spieszmy”. Przemieniające
zjednoczenie wymaga zgody na śmierć fałszywego ja, tymczasem bywa, że jest to jedyne „ja” jakie znamy.
Te cztery przyzwolenia są zaproszeniem do przyjęcia z wdzięcznością życia i śmierci jako cennych darów Boga
z szacunkiem wobec całego piękna i potencjału jakie są zawarte we wszechświecie. Jest to szkoła Bożej miłości, w
której Bóg zaprasza nas do akceptacji swojego planu dzielenia się z nami Bożym życiem w sposób, którego żadna
ludzka wyobraźnia nie zdoła przewidzieć.
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Kontemplacyjny wymiar Ewangelii
Jaki jest związek Modlitwy Głębi z resztą życia?

Zjednoczenie ustanowione w czasie modlitwy musi być zintegrowane z resztą życia.
Boża obecność staje się wtedy jakby czwartym wymiarem całego życia.
Trójwymiarowy świat nie jest pełny, ponieważ brak mu najważniejszego wymiaru,
mianowicie tego, z którego wszystko się wyłania i do którego wszystko powraca w
każdej nanosekundzie. Przypomina to dodanie ścieżki dźwiękowej do niemego Eilmu
– obrazy pozostają te same, ale dźwięk ożywia wszystko. Kontemplacyjny wymiar
życia pojawia się wtedy, gdy Modlitwa Głębi przechodzi od pojedynczych (lub wielu)
doświadczeń przebywania w Bożej obecności do trwałego stanu świadomości. Taki stan pozwala jednocześnie
spoczywać w Bogu i działać, ponieważ jest zakorzeniony w źródle zarówno spoczynku, jak i działania.
Niektórzy przeżywają pierwsze doświadczenia zjednoczenia z Bogiem, potem tracą je na jakiś czas i znów muszą
podjąć wysiłek, by do niego powrócić. Bóg może zapoczątkować ten proces na każdym z etapów życia duchowego.
Jeśli wydaje ci się, że masz przewagę na starcie, to i tak musisz powrócić, by uzupełnić wszystkie brakujące
elementy. Możesz pomyśleć, że niektórzy są uprzywilejowani, bo mieli wizje w wieku pięciu czy sześciu lat, ale oni
też muszą przejść przez proces oczyszczenia z fałszywych pomysłów na szczęście wyniesionych z dzieciństwa. Te
fałszywe pomysły tylko na chwilę są uśpione dzięki Bożemu działaniu. Tacy ludzie moją wszakże jedną istotną
przewagę – wiedzą z własnego doświadczenia, czego brakuje im w życiu, wiedzą, że wszystko, co jest mniejsze niż
Bóg, nie może zaspokoić ich pragnień. Błędem jest zazdrość lub podziw dla duchowej drogi innych osób. Potrzebne
jest natomiast przekonanie o tym, że każdy posiada wszystko, co potrzebne do zjednoczenia z Bogiem. Wszelkie
oczekiwania stają się przeszkodą, a ponieważ wypływają z potrzeby kontroli, są formą przywiązania.
Pozwól odejść zarówno duchowym, jak i zmysłowym pociechom. Kiedy czujesz, jak Boża miłość wlewa się w twoje
wnętrze, przeżywasz pewien rodzaj jedności, ale ponieważ wciąż jesteś jej świadomy, nie jest to pełna jedność.
Duchowe pocieszenie jest tak wspaniałym doświadczeniem, że ludzka natura żarliwie tęskni za jego powrotem. Nie
da się usiąść w ciszy i udawać, że nic się nie dzieje, kiedy całe nasze istnienie woła: „Gdybym tylko pamiętał, jak się
tam dostałem!”. Takie pragnienia świadczą o próbach kontrolowania Boga. Nawet gdybyś zobaczył otwarte niebo i
Syna Człowieczego po prawicy Ojca, zapomnij o tym i powróć do świętego słowa. Komunikacja duchowa osiąga
swój cel natychmiast, zanim pojawią się jakiekolwiek reEleksje o niej. Otrzymałeś pełnię daru, nawet jeśli nie
zostało to potwierdzone żadną myślą. Najlepszym sposobem przyjęcia darów duchowych jest zgoda na ich
odchodzenie. Im mniej jesteś z nimi związany, tym więcej albo raczej tym lepiej możesz je przyjmować. Wymaga to
niezwykłej odwagi, by pozwolić odejść najwspanialszym rzeczom, jakich można doświadczyć.
Skąd bierze się w modlitwie przemienność pocieszenia i strapienia, wewnętrznej ciszy i zalewu myśli,
poczucia obecności i nieobecności Boga?

Zmienność, której doświadczamy w relacji z Bogiem, nie różni się od zmienności, której doświadczamy w relacji z
ukochanymi osobami. W Pieśni nad Pieśniami znajdziemy obraz Boga, który podąża za duszą jak za ukochaną.
Ojcowie Kościoła upodobali sobie ten werset: „Lewa jego ręka pod moją głową, a prawica jego obejmuje
mnie” (PnP 2,6). Zgodnie z ich interpretacją Bóg obejmuje nas obiema rękami: lewą nas upokarza i poprawia, a
prawą podnosi i pociesza, zapewniając o swojej miłości do nas. Jeśli pragniesz, aby Bóg całkowicie cię przygarnął,
musisz przyjąć obie ręce: tę, która pozwala na cierpienie ze względu na oczyszczenie, i tę, która przynosi radość
przez zjednoczenie. Kiedy czujesz ból Eizyczny lub dręczą cię problemy emocjonalne, pomyśl, że wtedy Bóg
przytula cię wyjątkowo mocno. Czas próby jest znakiem żarliwej miłości, a nie odrzucenia.
Udręka związana z poczuciem nieobecności Boga często jest nagradzana doświadczeniem zjednoczenia z Nim. Im
większe pragnienie zjednoczenia z Chrystusem, tym większe cierpienie przynosi poczucie Jego nieobecności.
Miłość zarówno w wymiarze ludzkim, jak i Bożym czyni nas podatnymi na zranienia. Osoby przeżywające
prawdziwą miłość chcą być kochane dla nich samych, a nie dla wzajemnych korzyści. Podobnie jest z Bogiem –
pragnie On być kochany dla Niego samego, ze względu na to kim jest, niezależnie od tego, czy czujemy Jego
obecność czy nie. Poprzez te zmienne doświadczenia Duch uczy nas kochać Boga ze względu na Niego samego,
niezależnie od tego, co przynosi dane doświadczenie na poziomie psychologicznym. Tego rodzaju wolność
stabilizuje drogę duchową. Z punktu widzenia miłości Bożej ból nie wyklucza radości. Jest to droga całkowitego
poświęcenia się ze względu na Ukochanego. Ból nie przestaje być bólem, ale nabiera całkowicie innej jakości niż
zwykły ból, a źródłem tej nowej jakości jest miłość Boża. Ból staje się jedynym możliwym sposobem wyrażenia
miłości w jej pełni. Bożym sposobem wyrażenia bezmiaru miłości do każdego z nas jest Jezus ukrzyżowany.
(zaczerpnięte z książki "Otwarty umysł, otwarte serce - wydanie w 20 rocznicę pierwszej publikacji",
która już wkrótce ukaże się drukiem)
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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)
Dusza

Jak dobrze jest pamiętać, że jest taka cząstka ciebie, która zawsze kocha Boga. Jest taka
cząstka ciebie, która zawsze mówi „tak”. Jest taka cząstka ciebie, sama jest Miłością i w której musimy się zakochać.
Ona już w tobie jest. Kiedy uda ci się przenieść swoją tożsamość na ten głęboki poziom spełnienia, wtedy
uświadomisz sobie, że czerpiesz z Życia większego niż twoje własne i że pochodzi ono ze znacznie obEitszego
źródła. Gdy się o tym przekonasz zniknie potrzeba powrotu do dawnego, pełnego niedostatków, życia. „Nie jestem
wystarczająco dobry!”, „To nie wystarcza”, „Mam ciągle za mało!” — obawiam się, że tego właśnie uczy nas nasza
kultura. To jest rodzaj wyuczonej bezradności. Tymczasem przesłanie Ewangelii jest dokładnie odwrotne — mówi
o wrodzonej sile.
Tomasz Merton mówi, że nasze życie jest tak zorganizowane, że poświęcamy je w całości na wspinaczkę po
drabinie domniemanego sukcesu, a gdy już wejdziemy na szczyt tej drabiny, to okazuje się, że oparta jest o
niewłaściwą ścianę, a poza tym, tam na szczycie nic nie ma. Aby powrócić tam, gdzie jest nasze wrodzone
bogactwo, trzeba porzucić wszystkie fałszywe zobowiązania, nierealne cele i chwilowe wyobrażenia o sobie.
Wszystko polega na tym, by pozwolić im odejść. Życie duchowe oparte jest bardziej na oduczaniu się, niż na
uczeniu się, ponieważ to, co w nas najgłębsze już wie i już się raduje (1 J 2,21).
(zaczerpnięte z listów "Codzienne medytacje" z 30 października 2013 roku)

Żyć chwilą obecną
Ludzie czują się nieswojo, gdy coś się kończy, bo każdy koniec to mała śmierć. Pewnie
dlatego w wielu językach słowo na pożegnanie brzmi „do zobaczenia znów”.
Za każdym razem, kiedy jakieś doświadczenie się kończy — spotkanie przyjaciół,
wakacje, dzieci opuszczają dom rodzinny — wtedy umieramy małą śmiercią. Forma
którą to doświadczenie przybrało w naszej świadomości zanika. Często pozostaje uczucie pustki, której większość ludzi
nie chce odczuwać i ze wszystkich sił pragnie uniknąć.
Jeśli nauczysz się akceptować, a nawet przyjmować z wdzięcznością każdy koniec w twoim życiu, to może się okazać, że
poczucie pustki tak dotkliwe na początku zamieni się w poczucie pełnej pokoju przestrzeni w tobie.
Ucząc się jak w ten sposób codziennie umierać, otwieramy się na życie.
W ciszy świętej Obecności -

o. Wojciech Drążek CMM

ZAPROSZENIA
Zapraszamy na sesję modlitwy kontemplacyjnej
„Tchnienie ciszy”, która odbędzie się

11-13 grudnia na Karczówce w Kielcach.
Jak zawsze będzie to czas wspólnej praktyki
odnajdywania Miłosnej Obecności w ciszy serca,
Więcej informacji o sesji na naszej stronie,
pod zakładką
„Nasze zaproszenia” - „Sesja Tchnienie Ciszy”
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Kontynuujemy nasze spotkania formacyjne
w Bielsku-Białej.
Wszystkie szczegóły na plakacie obok.

Rozpoczynamy cykl spotkań, „Ku dojrzałemu chrześcijaństwu”
w Kielcach na Karczówce.
W ramach Jubileuszowego Roku Miłosierdzia podejmujemy temat
odnowy praktyki Sakramentu Pojednania.
Serdecznie zapraszamy, szczegóły na plakacie obok.

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

2015 Wojciech Drążek CMM
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