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Drodzy przyjaciele
W tym numerze Pokarmu na drodze
chciałbym podzielić się z Wami radością, którą
przynosi ukazanie się książki ojca Thomasa
Keatinga - Zaproszenie do miłości. Proces
wydawniczy trwał niestety dość długo, ale
mamy teraz powód do radości.
Pierwsza książka
z serii „Modlitwa
głębi”,
mianowicie
„Otwarty
umysł,
otwarte serce” jest
podręcznikiem wprowadzającym w praktykę modlitwy głębi
i pozwala samodzielnie rozpocząć osobis–
tą praktykę. Zatem
jeśli ktoś z Was
jeszcze nie zna modlitwy głębi, to warto
sięgnąć po tę właśnie

pozycję. Od niedawna jest ona również
dostępna na naszej stronie internetowej pod
adresem www.odnowakontemplacyjna.com/
nasze-ksiazki gdzie można złożyć zamówienie
na obie pozycje: „Otwarty umysł, otwarte”
serce oraz „Zaproszenie do miłości”.
Kto już zna modlitwę głębi i czytał
książkę „Otwarty umysł, otwarte serce”
zapewne ucieszy się nowym wydaniem
książki „Zaproszenie do miłości”. Przy
okazji chcę zaznaczyć, że obie książki były
już wydane po polsku parę lat temu przez
wydawnictwo „W drodze”, ale od dawna
nakład jest wyczerpany. Obecne wydanie
obu książek opiera się na nowym tłumaczeniu z poprawionych i uzupełnionych
wydań
oryginałów.
Zatem
śmiem
powiedzieć, że są to całkiem nowe książki,
których tłumaczenie sprawiło mi wiele
radości.

„Zaproszenie do miłości” opisuje nie tyle
samą praktykę modlitwy głębi, ile dynamikę
drogi duchowej, która jest udziałem tych,
którzy są wierni praktyce modlitewnej. Znajdziemy tam opis nie tylko rzeczywistości
duchowych, ale również psychologicznych,
ponieważ ojciec Thomas Keating obficie
czerpie ze współczesnej wiedzy psychologicznej i chętnie odwołuje się do zdobyczy
innych nauk humanistycznych, opisujących
procesy wzrostu i ewolucji. Uważny czytelnik
może spostrzec, że niektóre dane i niektóre
teorie żywo dyskutowane 20-30 lat temu,
kiedy powstawała książka, wydają się dzisiaj
nieco zdezaktualizowane, ale cóż postęp w tych
dziedzinach jest ogromny. Z naszego punktu
widzenia ważne jest samo odniesienie się do tej
wiedzy i odważne jej zastosowanie w opisie
dynamiki wzrostu duchowego co może
zachęcić do dalszych osobistych poszukiwań.
W książce znajdziemy takie tematy jak
system fałszywego ja i emocjonalne programy
poszukiwania szczęścia, opis przemiany
świadomości i jej poszczególne etapy,
klasyczne ujęcie drogi duchowej znane z dzieł
Jana od Krzyża, z tak ważnymi obrazami jak
noc zmysłów i noc ducha, zjednoczenie
przemieniające czy czysta wiara oraz ciekawe
ukazanie modelu przemiany duchowej
w oparciu o życie św. Antoniego (pustelnika),
jak również opis przemiany duchowej na

podstawie ośmiu błogosławieństw. Jak z tego
wynika ojciec Thomas nie ogranicza się do
pojedynczego modelu czy opisu, ale wprowadza kilka różnych perspektyw, co sprawia,
że czytelnik może łatwiej odnaleźć się w jednej
z nich i odnieść ją do swojego własnego
doświadczenia.
Tłumaczenie tej książki sprawiło mi wiele
radości, jak również stało się okazją do
pogłębienia myśli ojca Thomasa, a nawet
zbudowania swoistej relacji intymności z nim.
Oczywiście treść książki nie wyczerpuje tak
ogromnego tematu jakim jest rozwój duchowy, czy szerzej patrząc rozwój człowieka.
Ojciec Thomas kontynuuje swoje rozważania w kolejnej książce, którą chcemy wydać
w serii „Modlitwa głębi”, jej polski roboczy
tytuł brzmi: „Zażyłość z Bogiem”. Jestem
w trakcie tłumaczenia tej pozycji i ufam, że w
nieodległej przyszłości będziemy się nią
cieszyć, tym bardziej, że nie była jeszcze
publikowana w języku polskim.
Życząc wszystkim wspanialej przygody na
drogach duchowej podróży, która wiedzie
w głąb i odsłania niezwykle bogactwo, które
kryje się w każdym z nas, zapraszam, wraz
z ojcem Thmasem do miłości, która jako jedyna nigdy się nie kończy i jest sensem i istotą
wszelkiego istnienia.

Zaproszenie do miłości - recenzja
„Gdyby nie było w nas żadnych przeszkód
chrześcĳańskiej kontemplacji” zachęca do
pochodzących od fałszywego ja, stalibyśmy się
podjęcia wędrówki, a zarazem niczym komduchowymi przekaźnikami, przez które Boża
pas, pozwala odnaleźć właściwy kierunek.
obecność jako bezgraniczna miłość i współczucie mogłaby docierać do innych ludzi,
Dawno już nie zdarzyło mi się czytać tak
poszerzając kręgi swojego oddziaływania.” –
wolno, tak dobrze i przystępnie napisanej
pisze o. Thomas Keating OCSO. Droga do
książki. Wraz z kolejnymi rozdziałami odkryzjednoczenia z Bogiem prowadzi przez ciemną
wałem postępującą powolność, wręcz zachłysdolinę naszych kłamstw i półprawd, na
tywanie się każdym słowem. Wiele akapitów
Z błogosławieństwem
- o.Wojciech
Drążek
CMM
fundamencie
których wznosiliśmy nasze
życie.
zmuszało
mnie do zatrzymania się; i dopóki
Książka „Zaproszenie do miłości. Droga
nie nasyciłem się ich treścią, nie odnalazłem

w nich kluczy do własnych zahamowań
i lęków, nie pozwalały mi pójść dalej.
Cudownie ten proces opisuje autor: „Istnieje
ścisła zależność między doświadczeniem Bożej
miłości a doświadczeniem naszej słabości. Bóg
pracuje na tych dwóch biegunach, kiedy
pragnie nas wyzwolić z naszego niedojrzałego
sposobu budowania relacji z Nim. Doświadczając, jak bardzo potrzebujemy Jego uzdrowienia, możemy poznać Jego nieskończone
miłosierdzie. Im bardziej doświadczamy
Bożego miłosierdzia, tym więcej mamy
współczucia dla innych.”
Drogę, o której opowiada autor, można
streścić w jednym zdaniu: „Wszystko, co
możemy zrobić, to otworzyć nasze umysły
i serca, pozwalając wszystkiemu odejść.”
Osoby praktykujące modlitwę głębi, ale i każda osoba zaangażowana w modlitwę, doskonale zdają sobie sprawę, że nasze mocne
postanowienie zmiany jest niewystarczające,
aby mógł ulec zmianie system wartości
naszego fałszywego ja i wynikający z niego
sposób zachowania. Wszystkie wielkie
postanowienia, zazwyczaj po kilku, kilkunastu
dniach, pozostają jedynie historią, a my
wracamy do starych przyzwyczajeń i grzechów. „Głębokie uzdrowienie może się dokonać
jedynie przez bierne oczyszczenie, które ma
miejsce w czasie modlitwy kontemplacyjnej.”
Pierwsza część książki poświęcona jest
analizie zranień emocjonalnych, ich korzeni
i destrukcyjnych skutków dla naszego życia.
Autor analizując kondycję człowieka zwraca
uwagę, że zamiast rozwĳać zdolności do
wchodzenia w relacje z innymi osobami i z całą
rzeczywistością opartą o szczerość i współczucie, trwonimy twórczą energię na
rozwĳanie coraz bardziej wymyślnych sposobów kontrolowania innych ludzi, czerpania
z życia większej przyjemności i gromadzenia
wszystkiego, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. „Nasza patologia polega na tym, że
osiągnęliśmy pełną zdolność do refleksji

samoświadomości, ale bez radosnej jedności
z Bogiem, a nawet bez świadomości tego, że to
możliwe.”
Brak poczucia jedności z Bogiem, ale i z
innymi ludźmi, sprawia, że czujemy się
niekompletni. Do tego dochodzi strach, który
sprawia, że nieustannie szukamy wszelkich
możliwych form bezpieczeństwa i władzy,
które mają za zadanie wspierać nasze „kruche
poczucie tego, kim jesteśmy.” Tymczasem w
osobie Jezusa odnajdujemy zaproszenie do
zmiany kierunku w naszych poszukiwaniach
szczęścia
i
bezpieczeństwa,
poprzez
przyłączenie się do nowej ludzkości,
„zbudowanej na wolności wewnętrznej
i przekraczaniu siebie. Na obecnym poziomie
ewolucyjnego rozwoju rodziny ludzkiej
najważniejszą sprawą jest stawanie się
w pełni człowiekiem. To jednak oznacza
odkrycie na nowo naszego powiązania
z Bogiem…”

Druga część książki poświęcona jest
pokazaniu drogi, która pozwala odnaleźć
powiązanie z Bogiem. Wszystko zaczyna się
od naszej świadomej zgody na Boże
działanie. Ojciec Keating prowadzi nas krok
po kroku, abyśmy zobaczyli, czym jest szkoła
Bożej miłości. „Bóg zaprasza nas do
akceptacji Jego planu, który zakłada
uczestnictwo w boskim życiu w sposób
całkowicie przekraczający wszystko, co
człowiek sam mógłby przewidzieć.” Pokazując postać św. Antoniego i jego duchowe
zmagania pokazuje, abyśmy: „nigdy nie
ustawali w oczekiwaniu na Boga, nigdy nie
ustawali w zaufaniu do Boga, nigdy nie
ustawali w modlitwie do Boga.”
Wiem, że nie napisałem ani słowa o rozdziałach, które pokazują trudności, jakie
mogą stanąć na naszej drodze. Nie
napisałem nic o modlitwie głębi i wielu
innych kwestiach, które ojciec Keating
poruszył, choć każdy z tych rozdziałów
otwiera nowe horyzonty i pozwala w nowym

świetle spojrzeć na samego siebie i własną
duchową drogę. Wiem natomiast, że za kilka
tygodni ponownie wrócę do lektury i na nowo
zanurzę się w słowa ojca Keatinga, gdyż, nie
boję się tego powiedzieć, otwierają na życie. Bo
jak zauważył: „Pragnieniem Boga jest dzielić
z nami już w tym świecie tyle Bożego życia, ile
tylko możemy przyjąć. Ewangeliczne zawołanie „pójdź za mną” jest adresowane do
każdej ochrzczonej osoby. Na mocy chrztu
posiadamy wszystkie łaski potrzebne do podążania za Chrystusem, aby jak On spocząć na
łonie Ojca. Podjęcie takiej próby – sięgania
coraz głębiej w kierunku żyjącej w nas miłości
Chrystusa i ukazywania jej coraz pełniej
w świecie – jest sednem drogi duchowej.
Artur
O. Thomas Keating, Zaproszenie do miłości.
Droga chrześcĳańskiej kontemplacji,
tłumaczenie - O. Wojciech Drążek CMM,
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Zapraszam do lektury - o.Wojciech Drążek CMM

