
89

BYÆ SOB¥

Niekiedy mówi siê, ¿e powinni�my czytaæ Pismo �wiê-
te tak, jakby to by³y listy mi³osne. Wiele przemawia za tak¹
lektur¹, ale my�lê, ¿e nie jest to ca³kowicie s³uszne, ponie-
wa¿ Ten, który do nas przemawia, nie przebywa gdzie� da-
leko, jak kto� pisz¹cy list, a wrêcz przeciwnie. Parafrazu-
j¹c �w. Augustyna, mo¿na powiedzieæ, ¿e On jest bardziej
w nas obecny ni¿ my jeste�my obecni dla samych siebie.
Po drugie, nie powinni�my czytaæ Pisma �wiêtego, ale s³u-
chaæ go, bo nasz Umi³owany jest w Pi�mie �wiêtym obec-
ny i mówi bezpo�rednio do nas. Dlatego Pismo �wiête jest
zawsze tak bardzo aktualne � On zwraca siê do nas w da-
nej, konkretnej chwili naszego ¿ycia, w miejscu, w którym
jeste�my, tu i teraz. Zdarza siê, ¿e jaki� dobrze znany frag-
ment czasami niesie dobrze nam znane przes³anie, bo ta-
kiego przes³ania w³a�nie potrzebujemy; a bywa, ¿e czasa-
mi jaki� wielokrotnie s³yszany lub czytany fragment przy-
nosi nam nowe s³owa ¿ycia.

Dzisiejszego ranka s³ucha³em po raz kolejny tej najpiêk-
niejszej z mi³osnych pie�ni, Pie�ni nad Pie�niami. Skoro
tak wiele rozmawiam z Nim o tej mojej ksi¹¿ce, by³o ca³-
kiem naturalne, ¿e gdy dzisiaj s³ucha³em Jego G³osu, mó-
wi³ ze mn¹ o modlitwie prowadz¹cej do �rodka.

Pie�ñ czwarta:

Ja �piê, lecz serce me czuwa:
cicho! Oto mi³y mój puka!
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�Otwórz mi siostro moja, przyjació³ko moja,
go³¹bko moja, moja ty nieskalana,
bo pe³na rosy ma g³owa
i kêdziory me � kropli nocy�.
�Sukniê z siebie zdjê³am,
mam wiêc znów j¹ wk³adaæ?
Stopy umy³am,
mam wiêc znów je brudziæ?�
Ukochany mój przez otwór w³o¿y³ rêkê sw¹,
a serce me zadr¿a³o z jego powodu.
Wsta³am, aby otworzyæ mi³emu memu,
a z r¹k mych kapa³a mirra,
z palców mych mirra drogocenna
na uchwyt zasuwy.
Otworzy³am ukochanemu memu,
lecz ukochany mój ju¿ odszed³ i znik³;
¿ycie miê odesz³o, i¿ siê oddali³.
Szuka³am go, lecz nie znalaz³am,
wo³a³am go, lecz mi nie odpowiedzia³.
Spotkali mnie stra¿nicy, którzy obchodz¹ miasto,
zbili i poranili mnie,
p³aszcz mój zdarli ze mnie
stra¿nicy murów (PnP 5, 2-7).

�Ja �piê, lecz serce me czuwa�. Jak dobrze te s³owa opi-
suj¹ do�wiadczenie modlitwy prowadz¹cej do �rodka!
Wszystko wewn¹trz siê ucisza, jakby�my zasypiali, ale serce
jest bardzo czujne, bardzo uwa¿ne � przytomne w obecno-
�ci Tego, który zamieszkuje w samym �rodku, w g³êbi na-
szego bytu. Jest On tam nieustannie, a zarazem Go nie ma.
Dopóki siê nie otworzymy dla Niego, nie jest On obecny w
taki sposób, jak uobecnieni przez mi³o�æ s¹ dla nas inni
ludzie, kobiety i mê¿czy�ni. Ta obserwacja przywodzi mi
na my�l fragment z Apokalipsy, który tak mocno do mnie
przemawia i który ju¿ komentowa³em w pierwszym roz-
dziale: �Oto stojê u drzwi i ko³aczê: je�li kto pos³yszy mój
g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wiecze-
rza³, a on ze mn¹�. Modlitwa prowadz¹ca do �rodka jest
otwarciem siê, odpowiedzi¹, odrzuceniem wszystkich �mie-
ci, wszystkiego, co stoi na przeszkodzie naszej pe³nej czuj-
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no�ci wobec mieszkaj¹cego w naszych duszach Pana. Po
to, by On móg³ staæ siê Obecnym dla nas, by�my mogli
do�wiadczyæ Jego Obecno�ci. Dlatego powinni�my odsu-
n¹æ wszystkie my�li, uczucia i obrazy, by nasze serca mo-
g³y zwróciæ siê wprost do Niego.

Wszelka modlitwa jest odpowiedzi¹. Bóg najpierw ko-
³acze, daje nam znak, wo³a nas. Powo³uje nas do istnienia,
stwarzaj¹c, po raz pierwszy, a potem po raz drugi, przez
chrzest. Zwraca siê do nas we wszystkim: w naszej w³a-
snej ja�ni, poprzez wszystkie nasze poruszenia, energiê
i czynno�ci, w naszym oddechu, my�lach i uczuciach. To
On jest ich �ród³em, Jemu zawdziêczamy ca³¹ nasz¹ ener-
giê, ¿ycie i dzia³anie. A skoro tak, jako ich �ród³o � musi
byæ Obecny. Dziêki ¿ywej wierze, s³yszymy Go i odpowia-
damy.

Modlitwa prowadz¹ca do �rodka jest dobr¹ szko³¹,
w której mo¿emy zacz¹æ siê uczyæ takiego s³uchania, jakie
pozwoli nam us³yszeæ G³os Pana wszêdzie, we wszystkim,
i byæ wra¿liwym na Jego mi³uj¹c¹, stwórcz¹ Obecno�æ
i w ten sposób staæ siê zdolnym do nieustannej modlitwy,
do jakiej jeste�my powo³ani. Czasami niektórzy s¹ prze-
ciwni pos³ugiwaniu w modlitwie jakimikolwiek technika-
mi czy metodami, obawiaj¹c siê, ¿e jest to to samo, co pró-
ba manipulowania Bogiem. Lecz nie dostrzegaj¹, ¿e za-
równo sama metoda, jak my�l o pos³ugiwaniu siê ni¹, po-
chodz¹ od Boga. Jest to sposób, w jaki On �ko³acze� i nas
przyzywa. Pos³ugujemy siê metod¹ w modlitwie, dlatego
¿e jest ona Jego darem, podobnie jak jest nim ³aska daj¹ca
nam zdolno�æ do tego. Pos³ugiwanie siê metod¹ jest odpo-
wiedzi¹ na Jego dar, w pe³ni uwzglêdniaj¹c¹ rzeczywisto�æ
Wcielenia.

Gdy On nas powo³uje, darzy nas ³ask¹, której potrzebu-
jemy, by Mu odpowiedzieæ. Jego ³aska sp³ywa na nas:
�...pe³na rosy ma g³owa i kêdziory me � kropli nocy�. Lecz
jak czêsto, mimo Jego wo³ania, mimo sp³ywaj¹cej na nas
³aski, zwlekamy z odpowiedzi¹! Jest nam wygodnie.

Byæ sob¹
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Wszystko jest w porz¹dku. Byæ mo¿e mamy ustalon¹ ruty-
nê odmawiania modlitw i odprawiania pobo¿nych praktyk.
Wymo�cili�my sobie wygodne ³ó¿eczka. Nie chce siê nam
z nich wstawaæ i otwieraæ na tajemnice nocy, na nowy
i bli¿szy, bardziej intymny kontakt z Umi³owanym. Prze-
cie¿ nie wiadomo, jakie ¿¹dania mo¿e nam postawiæ. Mi-
³o�æ potrafi byæ taka wymagaj¹ca! Przez sam¹ sw¹ naturê
jest wymagaj¹ca! �Sukniê z siebie zdjê³am, mam wiêc znów
j¹ wk³adaæ? Stopy umy³am, mam wiêc znów je brudziæ?�
Na szczê�cie Ukochany nalega: �...Ukochany mój przez
otwór w³o¿y³ rêkê sw¹...� Nasz Pan jest wytrwa³y w mi³o-
�ci, ale pe³en szacunku dla nas. Nie wchodzi w nasze ¿ycie
na si³ê. Drzwi s¹ uchylone, wiêc tylko wk³ada d³oñ. Nawet
je�li nie ca³kiem otwieramy Mu drzwi, przynajmniej s³u-
chamy Jego G³osu. A gdy Go s³uchamy, Jego S³owo nas
dotyka. Pod tym dotkniêciem: �...serce me zadr¿a³o z jego
powodu�. Jego S³owo jest ostre jak miecz obosieczny.

Potrzeba, by�my regularnie s³uchali Pisma �wiêtego.
W³a�nie przez Pismo �wiête On nas dotyka, przywo³uje,
sprawia, ¿e porzucamy nasze utarte, wygodne �cie¿ki
i prawdziwie szukamy Go w modlitwie prowadz¹cej do
�rodka. To w³a�nie s³uchanie Pisma �wiêtego, a szczegól-
nie Ewangelii, wzbudza w nas czujno�æ mi³uj¹cego, pra-
gn¹cego serca.

Tradycyjnie mirra by³a symbolem cierpienia; w naszej
Pie�ni symbolizuje s³odycz cierpienia, którego przyczyn¹
jest wielkie pragnienie: �Wsta³am, aby otworzyæ mi³emu
memu, a z r¹k mych kapa³a mirra, z palców mych mirra
drogocenna na uchwyt zasuwy�. Modlitwa prowadz¹ca do
�rodka, praktyczny uchwyt zasuwy, dziêki któremu otwie-
ramy drzwi Bogu, przyoblecze siê w cierpienie, pe³ne s³o-
dyczy cierpienie pragnienia. Otworzymy Ukochanemu;
pozostawimy wszystkie my�li i obrazy daj¹ce nam wygodne
poczucie pewno�ci i ciep³o, i bêdziemy szukaæ tylko Jego.
A wtedy, Ten, Który ko³ata³ do naszych drzwi i tak wytrwale
nas zaprasza³ � odchodzi, znika, nie pozostawiaj¹c �ladu.
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Wydaje siê, ¿e ca³kowicie i na zawsze: �Otworzy³am uko-
chanemu memu, lecz ukochany mój ju¿ odszed³ i znik³�.

Nastêpuj¹ce po tym s³owa chyba opisuj¹ to, co jest naj-
bardziej powszechnym do�wiadczeniem w modlitwie pro-
wadz¹cej do �rodka: �¿ycie miê odesz³o, i¿ siê oddali³. Szu-
ka³am go, lecz nie znalaz³am, wo³a³am go [czasami, pos³u-
giwanie siê modlitewnym s³owem mo¿e wydaæ siê nam bar-
dziej wo³aniem w ciemno�ciach ni¿ ³agodnym powrotem
do �rodka czy ponownym u�wiadomieniem sobie Obecno-
�ci], lecz mi nie odpowiedzia³�.

A nasz praktyczny rozum, ten stra¿nik zdrowego roz-
s¹dku i racjonalno�ci, któremu ca³kiem obce s¹ tak mi³o�æ,
jak i transcendentna rzeczywisto�æ wiary, szybko nas za-
atakuje: �spotkali mnie stra¿nicy, którzy obchodz¹ miasto,
zbili i poranili mnie�. [Co za nonsens! Po co? Po co tak
traciæ czas? Nic tutaj siê nie dzieje. Nikogo nie ma. �ci-
gasz w³asne z³udzenia.] �P³aszcz mój zdarli ze mnie stra¿-
nicy murów�. Tak, rozum obejdzie siê z nami bezlito�nie
i �zedrze z nas p³aszcz�, a¿ staniemy przed Bogiem w na-
giej wierze; lecz tylko tak dusza jest gotowa na przyjêcie w
pe³ni Objêæ Ukochanego.

Greccy Ojcowie Ko�cio³a bardzo piêknie opisali rela-
cjê miêdzy Bogiem i nami: �Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby
cz³owiek móg³ staæ siê Bogiem�. Pe³na teologiczna tre�æ
tego opisu jest praktycznie nie do wyczerpania. Po pierw-
sze, rozwój naszych relacji z Bogiem pod pewnymi wzglê-
dami przypomina rozwój pe³niejszych i g³êbszych zwi¹z-
ków z lud�mi. Istotnie, Bóg, zwracaj¹c siê do nas w Pi�mie
�wiêtym, czêsto porównuje to, co zachodzi miêdzy Nim
a nami do zwi¹zku miêdzy par¹ kochanków lub miêdzy
mê¿em i ¿on¹. Gdy m³ody cz³owiek spotka kobietê, z któr¹
ma nadziejê tworzyæ najpe³niejszy i najpiêkniejszy z ludz-
kich zwi¹zków, którym jest ma³¿eñstwo, je�li ma byæ ono
udane, musi wraz z ukochan¹ podej�æ do tego z powag¹.
Bêd¹ spêdzaæ wiele czasu razem. Na pocz¹tku bêdzie wie-
le tematów do rozmowy. Oboje bêd¹ próbowali wyjawiæ

Byæ sob¹
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sobie nawzajem co� z otaczaj¹cej ich tajemnicy, która od-
s³ania³a siê im stopniowo, w miarê jak prze¿ywali swoje
¿ycie i jak kszta³towa³y siê ich osobowo�ci. Bêd¹ wiele
rzeczy robiæ wspólnie i dla siebie nawzajem. Lecz stopnio-
wo, gdy ich zwi¹zek bêdzie siê rozwija³, naucz¹ siê prze-
bywaæ razem w ciszy, porozumiewaæ siê na g³êbszym po-
ziomie, pozwalaj¹c mówiæ samej obecno�ci, ufaæ w szcze-
ro�æ wzajemnej mi³o�ci bez potrzeby ci¹g³ego zapewnia-
nia siê o niej przy pomocy s³ów. Byæ mo¿e jednym z powo-
dów, dla których tak wiele ma³¿eñstw rozpada siê dzisiaj,
jest niezdolno�æ doj�cia do tego poziomu porozumiewania
siê bez s³ów. Ma³¿eñstwa polegaj¹ tak ca³kowicie na ko-
munikacji werbalnej, ¿e gdy wyczerpi¹ siê tematy do roz-
mów, ma³¿onkowie nie widz¹ mo¿liwo�ci dalszego rozwo-
ju swojego zwi¹zku i zaczynaj¹ poszukiwaæ kogo� innego,
z kim mieliby o czym rozmawiaæ. Oczywi�cie, zdecydo-
wanie upraszczam problem, lecz wydaje mi siê, ¿e jest
w tym trochê prawdy.

Tak czy inaczej, w trakcie rozwoju naszej relacji z Bo-
giem, na pocz¹tku przewa¿a zwykle komunikacja werbal-
na. Wiara przychodzi dziêki s³uchaniu. Bóg objawia siê nam
najpierw przez Swoje S³owo. S³uchamy S³owa, przyjmu-
jemy Je, pozwalamy, aby spoczywa³o, kie³kowa³o i dojrze-
wa³o w nas, gdy¿ objawia obecno�æ, mi³o�æ, dobroæ i piêk-
no naszego Boga. S³ysz¹c, jak Bóg zwraca siê do nas, re-
agujemy odpowiednimi my�lami, s³owami i uczynkami. Za-
czynamy byæ coraz bardziej �wiadomi nieustannej Obec-
no�ci Boga w nas, chocia¿ jednocze�nie zajmuj¹ nas ruty-
nowe czynno�ci i codzienne obowi¹zki. Mamy coraz bar-
dziej sta³¹ �wiadomo�æ Jego Obecno�ci. Zaczynamy czuæ
wiêksz¹ potrzebê przebywania z Nim po prostu w ciszy,
w milczeniu.

Ma³¿onkowie spêdzaj¹ wiele czasu razem. Je�li napraw-
dê siê kochaj¹, pozostaj¹ wobec siebie obecni nawet w my-
�lach, gdy s¹ roz³¹czeni. Wiele rzeczy robi¹ razem, wiele
wspólnie z innymi, wiele dla siebie nawzajem. Lecz je�li
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maj¹ byæ szczê�liwi w ma³¿eñstwie, musz¹ znale�æ czas,
by po prostu byæ dla siebie � jedno w objêciach drugiego,
porzucaj¹c wszystkie sprawy i odk³adaj¹c wszelkie czyn-
no�ci i obowi¹zki. Wtedy ani s³owa, ani my�li nie maj¹
znaczenia. A je�li siê pojawiaj¹, s¹ bez znaczenia. Czasa-
mi które� wymówi jakie� mi³osne s³owo, by wzmocniæ, do-
pe³niæ ich wzajemn¹ obecno�æ.

Podobnie w naszej relacji z Bogiem, oprócz wszelkiego
dzia³ania, s³ów i my�li, musi byæ czas, kiedy po prostu
czuwamy w Jego Obecno�ci, w ca³ej bezpo�rednio�ci do-
�wiadczaj¹c Jego kochaj¹cej i ¿yciodajnej Obecno�ci. Wte-
dy mog¹ pojawiæ siê s³owa i my�li, ale nie maj¹ one znacze-
nia. Mo¿emy siê pos³ugiwaæ modlitewnym s³owem, mi³o-
snym s³owem, aby wzmocniæ Jego Obecno�æ, lecz to bezpo-
�rednia Obecno�æ Boga � lub mówi¹c inaczej � Bóg w Swo-
jej Obecno�ci skupia ca³¹ uwagê, spe³nia pragnienie serca.

To w³a�nie jest rozkosz¹ naszego Umi³owanego. Mo¿-
liwe, ¿e tym co najbardziej szkodzi rozwojowi naszej bli-
skiej relacji z Bogiem, jest nasza niezdolno�æ do u�wiado-
mienia sobie i przyjêcia faktu, ¿e Bóg naprawdê pragnie
naszej blisko�ci, ¿e naprawdê jeste�my dla Niego wa¿ni.
Stworzy³ nas jedynie po to, by siê nami cieszyæ i by�my my
cieszyli siê Nim. Mia³ pe³niê ca³kowitego szczê�cia i chcia³
siê ni¹ dzieliæ, wiêc stworzy³ nas. Trudno nam poj¹æ tak¹
nieskoñczon¹ bezinteresowno�æ. Ca³e nasze wychowanie
i podej�cie przewa¿aj¹ce w dzisiejszym �wiecie wzmac-
niaj¹ w nas przekonanie, ¿e na mi³o�æ trzeba zas³u¿yæ, ¿e
za wszystko, co dostajemy, trzeba p³aciæ. Inaczej ma siê
rzecz w relacjach z Bogiem. Nico�æ nie mo¿e na nic zas³u-
¿yæ, je�li nie zostanie wcze�niej bezinteresownie obdaro-
wana czym�, co mog³oby pos³u¿yæ jako podstawa dzia³a-
nia i przysz³ych zas³ug czy dokonañ.

Bóg w Swej nieskoñczonej mi³o�ci udziela nam zarów-
no zdolno�ci do osi¹gniêcia zas³ugi, jak chwa³y z zas³ugi
ju¿ osi¹gniêtej. Lecz ostatecznie wszystko jest darem.
A zatem mówi: �Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak

Byæ sob¹
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dziecko, ten nie wejdzie do niego� (£k 18, 17; Mk 10, 13).
Skoro nie jeste�my jak ma³e dzieci, ca³kowicie pozbawieni
my�li o jakichkolwiek zas³ugach z naszej strony, gotowi
do przyjêcia wszystkiego od naszego Ojca, nie mo¿emy
mieæ nadziei na to, ¿e posi¹dziemy cokolwiek. Bóg jest
naszym Ojcem i jak najbardziej kochaj¹cy Ojciec znajduje
w nas rado�æ. A tak¿e chce, by�my i my cieszyli siê Nim,
byli z Niego dumni, zwracali siê do Niego, szukaj¹c bez-
pieczeñstwa, mi³o�ci, opieki.

Nie ma ojca, który nie cieszy³by siê, gdy dziecko, pozo-
stawiaj¹c zabawki i towarzyszy zabawy, biegnie do niego
i wspina siê na kolana. Trzymaj¹c je w objêciach, szczê�li-
wy ojciec nie przejmuje siê zbytnio, czy ono rozgl¹da siê
wokó³, a jego uwagê zajmuje to jeden, to drugi przedmiot,
czy jest uwa¿nie wpatrzone w niego, czy mo¿e uk³ada siê
do snu. Najwa¿niejsze, ¿e postanowi³o byæ z ojcem, ufne
w jego mi³o�æ, opiekê i bezpieczeñstwo, jakie zapewniaj¹
mu jego ramiona.

Podobnie wygl¹da modlitwa prowadz¹ca do �rodka. Uk³a-
damy siê w mi³uj¹cych Ramionach Ojca, spoczywamy
w Jego Objêciach. Nasz umys³, my�li i wyobra�nia mog¹
przenosiæ siê z obiektu na obiekt, to tu, to tam; mo¿e siê
nawet zdarzyæ, ¿e za�niemy; lecz najwa¿niejsze � wybiera-
my przebywanie w tym czasie w Jego blisko�ci, oddajemy
siê Mu, przyjmujemy Jego mi³o�æ i opiekê, pozwalamy, aby
cieszy³ siê nami zgodnie ze Swoj¹ wol¹. To bardzo prosta
forma modlitwy. Bardzo dzieciêca. To modlitwa, która otwie-
ra przed nami wszystkie rozkosze królestwa Bo¿ego. Je�li po-
s³ugujemy siê modlitewnym s³owem, nie jest to w³a�ciwie
¿adne  pojêcie, ani w ogóle wytwór naszego umys³u, lecz dzie³o
serca i woli, wyraz mi³o�ci � nasza modlitwa jest modlitw¹
serca.

Lecz co w³a�ciwie tutaj siê dzieje? Afirmacja dokonuje
siê nie poprzez s³owo czy my�l, czy nawet pojmowanie
w pe³nym znaczeniu tego s³owa, ale poprzez bycie. Afir-
macja rzeczywisto�ci: tego Kim jest Bóg, kim jeste�my my
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i jaki jest zwi¹zek miêdzy Bogiem a nami. Jest to ca³kowi-
te zaanga¿owanie w prawdziwy zwi¹zek, istniej¹cy miê-
dzy Bogiem a nami. Staje siê to mo¿liwe dziêki temu, ¿e
zostali�my stworzeni przez Niego, a potem obdarzeni przez
chrzest nowym ¿yciem. To ca³kowita zgoda na bycie tym,
kim jeste�my. Na bycie sob¹.

W Nowym posiewie kontemplacji, w ksi¹¿ce któr¹ Tho-
mas Merton uwa¿a³ za jedn¹ z najlepszych, jakie napisa³,
znajduje siê pewien wyj¹tkowo, w mojej opinii, piêkny frag-
ment:

Drzewo oddaje chwa³ê Bogu przez bycie drzewem. Bo-
wiem bêd¹c tym, czym Bóg chce, by by³o, jest Mu po-
s³uszne. �Zgadza siê�, mo¿na by rzec, na Jego twórcz¹
mi³o�æ. Wyra¿a ideê, która jest w Bogu i która nie jest
ró¿na od istoty Boga, i dlatego drzewo imituje Boga przez
bycie drzewem (s. 43).

Stworzeni przez Niego, my równie¿ wyra¿amy ideê, któ-
ra jest w Bogu, zawsze by³a i bêdzie, i która nie jest ró¿na
od Jego istoty. W rzeczy samej, na�ladujemy Boga, i to
w sposób pe³niejszy ni¿ cokolwiek innego w ca³ym stwo-
rzeniu. A skoro jeste�my takimi stworzeniami, jakimi je-
ste�my, osobami maj¹cymi rozum zdolny do poznania
i serce, zdolne do dokonywania wyborów oraz woln¹ wolê
� mo¿emy wyraziæ zgodê na twórcz¹ mi³o�æ Boga nie tyl-
ko �na sposób drzewa�, lecz na sposób Bogu podobny.

Jest jednak jeszcze co� istotniejszego, bowiem my wszy-
scy, ochrzczeni, nie tylko zostali�my stworzeni, ale rów-
nie¿ � przez chrzest � stali�my siê nowym stworzeniem.
Nasz udzia³ nie jest � tak jak udzia³ reszty stworzenia �
pewnego rodzaju zewnêtrznym udzia³em w ¿yciu, bycie
i piêknie Boga. Zostali�my ochrzczeni, by mieæ udzia³
w ¿yciu i mi³o�ci Syna Bo¿ego. �Teraz za� ju¿ nie ja ¿yjê,
lecz ¿yje we mnie Chrystus� (Gal 2, 20). W jaki� bardzo
rzeczywisty sposób stanowimy jedno z Synem Bo¿ym.
A Duch Syna, Duch �wiêty, zosta³ nam dany, by byæ na-

Byæ sob¹
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szym duchem. Zostali�my wprowadzeni w wewnêtrzne
¿ycie Trójcy Przenaj�wiêtszej.

Ca³a istota Syna jest od Ojca i ku Ojcu, w Duchu �wiê-
tym. Podobnie jest i z ca³¹ nasz¹ istot¹, skoro jeste�my przy-
branymi córkami i synami Bo¿ymi, w jedno�ci z Synem
Bo¿ym. Nie wiemy, jak powinni�my siê modliæ, nie wie-
my, jak byæ ku Ojcu we w³a�ciwy sposób, który by³by Go
godny. Tym niemniej Duch �wiêty zosta³ wlany w nasze
serca i On w nas wo³a: �Abba, Ojcze�. Jest to istot¹ nasze-
go bytu, tak kobiet, jak i mê¿czyzn ochrzczonych w Chry-
stusie, maj¹cych udzia³ w Jego Synostwie. Skoro tylko po-
rzucimy ca³¹ nasz¹ powierzchown¹ dzia³alno�æ, pozosta-
wimy nasze my�li, uczucia, przep³ywaj¹ce obrazy i z pro-
stot¹ usi¹dziemy, zezwalaj¹c na to, by�my siê stali tym,
kim jeste�my � nami samymi � stajemy siê wówczas w isto-
cie modlitw¹, odpowiedzi¹ dan¹ Bogu, odpowiedzi¹ praw-
dziwie godn¹ Boga, bowiem t¹ odpowiedzi¹ jest sama oso-
ba Ducha �wiêtego, Naj�wiêtszego Ducha Mi³o�ci � Mi³o-
�ci Syna do Ojca i Ojca do Syna.

�wiêty Jan od Krzy¿a mówi o tym kilkakrotnie w swo-
ich pismach:

�On bowiem swoim boskim tchnieniem na sposób wia-
tru podnosi duszê na najwy¿sze wy¿yny, kszta³tuje j¹ i daje
jej zdolno�æ, by mog³a tchn¹æ w Boga to samo tchnienie
mi³o�ci, jakie Ojciec tchnie w Syna, Syn w Ojca, a którym
jest sam Duch �wiêty. I On w ni¹ tchnie w Ojcu i Synu, by
j¹ z³¹czyæ ze sob¹ we wspomnianym przeobra¿eniu...
Dusza bowiem zjednoczona i przeobra¿ona w Boga tchnie
w Bogu do Boga to samo tchnienie boskie, jak i sam Bóg
tchnie w samym sobie w ni¹ bêd¹c¹ w Nim przeobra¿on¹�
[Pie�ñ Duchowa, 3, 78 i nast.].

�Albowiem dusza, bêd¹c z³¹czona w jedno z Nim,
w pewnym znaczeniu jest Bogiem, przez uczestnic-
two...Wtedy widzi dusza, ¿e Bóg rzeczywi�cie jest jej i ¿e
posiada Go jako dziedzictwo, prawnie na w³asno�æ, jako
przybrane dziecko Boga, przez ³askê, jak¹ jej Bóg wy-
�wiadczy³, oddaj¹c jej samego siebie. A posiadaj¹c Go
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jako w³asno�æ mo¿e Go dawaæ i udzielaæ komu zechce;
daje Go wiêc swemu Umi³owanemu, którym jest ten sam
Bóg, co siê jej odda³. Przez to sp³aca Mu wszystkie swe
d³ugi, gdy¿ dobrowolnie sk³ada Bogu dar równy temu, jaki
sama od Niego otrzyma³a.

Poniewa¿ przez ten dar, jaki dusza sk³ada Bogu, daje
Mu dobrowolnie Ducha �wiêtego jako w³asno�æ swoj¹,
by siê w Nim rozmi³owa³, tak jak na to zas³uguje � odczu-
wa niewymown¹ rozkosz i szczê�cie, gdy widzi, ¿e sk³ada
Bogu, jako sw¹ w³asno�æ, dar, który w swym bycie nie-
skoñczonym jest ca³kowicie równy Bogu� [¯ywy P³omieñ
Mi³o�ci, 3, 78 i nast.].

To jest najdoskonalsza z modlitw, doskonalszej nie mo¿-
na ju¿ sobie wyobraziæ. W³a�nie w tak¹ modlitwê staramy
siê zanurzyæ i na takiej modlitwie chcemy siê ca³kowicie
skupiæ, zag³êbiaj¹c siê w modlitwê prowadz¹c¹ do �rodka.
Jeden z moich przyjació³, ksi¹dz, wyrazi³ to w bardziej kon-
kretnie i praktycznie:

Odkry³em, ¿e jedynym sposóbem, dziêki któremu mogê
dzia³aæ, jest zakorzenienie, ze�rodkowanie... Nie przema-
wia do mnie idea �Boga hen w niebiosach�. Przypuszczam,
¿e chrze�cijañska doktryna Wcielenia jest najlepszym wy-
ja�nieniem, jakiego mogê udzieliæ � doktryna Boga w cie-
le, przynosz¹cego Swój potencja³ nie tylko jednemu z lu-
dzi, Jezusowi, ale wszystkim. Wed³ug mnie, Jezus poka-
zuje, jak mo¿na ¿yæ w bezwarunkowej mi³o�ci, jedno�ci
i s³u¿bie. Patrzê na przyk³ad Jezusa i u�wiadamiam sobie,
¿e ta mo¿liwo�æ jest dla mnie dostêpna... Jeste�my stwo-
rzeni na obraz i podobieñstwo Bo¿e, ale ¿yj¹c wed³ug na-
szych w³asnych wzorców, graj¹c we w³asne gry i stawia-
j¹c na swoim, pozbawiamy siê ¿ycia w pe³ni naszej istoty,
mo¿liwo�ci bycia w pe³ni sob¹.

Kardyna³ Suhard, któremu winien jestem dozgonn¹
wdziêczno�æ za rozbudzenie we mnie po raz pierwszy �wia-
domo�ci tych szerokich i ekscytuj¹cych implikacji, jakie
niesie ze sob¹ bycie chrze�cijaninem, zwiê�le streszcza teo-

Byæ sob¹
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logiczne �ród³a tej rzeczywisto�ci, z któr¹ kontaktu poszu-
kujemy w modlitwie prowadz¹cej do �rodka:

Bóg, przez fakt stworzenia, jest obecny we wszystkich
Swoich stworzeniach. �Bo w Nim ¿yjemy, poruszamy siê
i jeste�my� mówi �w. Pawe³ (Dz 17, 28). Na niektórych
znakomitych stronicach Summy �w. Tomasz podejmuje
temat �Boga istniej¹cego we wszystkim i we wszystkich�:
�Je�li tylko co� istnieje, wynika z tego � jako warunek
konieczny istnienia � i¿ Bóg jest we wszystkim, co istnie-
je i to w sposób ca³kowicie bezpo�redni, najbardziej in-
tymny� (I, 8, 1)� Co, w takim razie, musimy rzec o Bogu
obecnym dziêki ³asce w duszy, o Jego obecno�ci, która
nie jest tylko immanentn¹ obecno�ci¹ Boga-Stwórcy w
Swoim stworzeniu, ale blisko�ci¹ Trzech Osób Boskich,
któr¹ dziel¹ z nami? �Je�li Mnie kto mi³uje, bêdzie zacho-
wywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój umi³uje go i przyjdzie-
my do niego i bêdziemy u niego przebywaæ� (J 14, 23).
[Cyt.: List pasterski: Znaczenie Boga w Ko�ciele dzisiej-
szym].

�w. Augustyn, z charakterystyczn¹ gwa³towno�ci¹
i �mia³o�ci¹, przedstawia sprawê w sposób zdradzaj¹cy co�
z w³asnego podekscytowania:

Radujmy siê i dziêkujmy, ¿e jeste�my nie tylko chrze-
�cijanami, ale samym Chrystusem. Czy pojmujecie, bra-
cia, ³askê, któr¹ obdarzy³ nas Bóg wszechmog¹cy? Niech
przepe³ni was zdumienie i rado�æ � prawdziwie stali�my
siê cz³onkami Chrystusa.

Je�li rzeczywi�cie stanowimy jedno z Chrystusem przez
chrzest, a Chrystus siedzi po prawicy Ojca, to i my jeste�my
naprawdê w niebie i po prawicy Ojca. Zatem ca³a reszta jest
z³udzeniem? Nie. Bowiem Chrystus jest w rzeczywisto�ci rów-
nie¿ i tutaj, na ziemi � On jest wszêdzie. Wszêdzie, a nigdzie
� lecz tylko po prawicy Swego Ojca. Kiedy schodzimy do
�rodka i docieramy do naszego najbardziej autentycznego ja,
wtedy jeste�my tam, gdzie On jest obecny w sposób najpraw-
dziwszy. �Ja i Ojciec jedno jeste�my�. �Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie�. Nie jeste�my po prostu w niebie, po pra-
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wicy Ojca, ale w Ojcu, w Bogu wszechmog¹cym, we wnêtrzu
Trójcy �wiêtej, w poruszeniu Mi³o�ci, w rw¹cym strumieniu
Mi³o�ci, któr¹ jest Duch �wiêty i która p³ynie od Ojca ku
Synowi i od Syna ku Ojcu; ca³kowicie obejmuj¹cej i poch³a-
niaj¹cej obie Osoby Boskie i nas w jednej Mi³o�ci.

Kieruj¹c siê do �rodka, pozostawiamy za sob¹ czas i miej-
sce, i nasz¹ odrêbno�æ. Dochodzimy do �ród³a i znajdujemy
siê w Bycie, z którego nasze istnienie wyp³ywa nieprzerwanie
i w którym zawsze jeste�my, a poza którym nie istniejemy.
Wszystko, absolutnie wszystko, zawiera siê w tajemnicy Rze-
czywisto�ci. Nie jest ni¹ po prostu byt, ale Trójca �wiêta,
a my jeste�my kochani i kochamy. Dochodzi do komunii mi-
³uj¹cych siê nawzajem Osób. Uczestniczymy w tej Tajemni-
cy dziêki sakramentowi chrztu. Czy jeste�my w stanie tak na-
prawdê w pe³ni poj¹æ, czym jest chrzest? Nie, to po prostu
niemo¿liwe. �Teraz za� ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chry-
stus� (Gal 2, 20). Nie tak, jak zamieszkuje siê konkretne miej-
sce, pewn¹ przestrzeñ, nie: nasz byt staje siê Bytem Chrystusa
� jako� � och, w niepojêty sposób! Lepiej po prostu zst¹piæ do
�rodka i pozwoliæ, by to wszystko dzia³o siê samo i by³o do-
�wiadczane, nie próbuj¹c wyraziæ tego s³owami!

Rzeczywisto�æ tego, co jest i kim my jeste�my jest tak
niezwykle cudowna, niepojêta w swej cudowno�ci. Smut-
ne jest to, ¿e wiêkszo�æ z nas ucieka od naszej w³asnej rze-
czywisto�ci. Do�wiadczamy w³asnej przypadkowo�ci i roz-
paczliwie próbujemy znale�æ lub stworzyæ co�, na czym
mogliby�my siê oprzeæ. Na nieszczê�cie, szukamy w z³ym
kierunku. Szukamy poza sob¹ lub próbujemy skonstruowaæ
jakie� fa³szywe ja, kruch¹ skorupkê, której zbyt oczywista
krucho�æ powoduje nasz nieustanny lêk i stan gotowo�ci
obronnej. Trzeba odwróciæ kierunek poszukiwañ, dojrzeæ
i zaakceptowaæ swoje prawdziwe ja, a odkryjemy, ¿e jego
przypadkowo�æ ma oparcie w nieskoñczenie mi³uj¹cym
Bogu, z którym obcujemy w intymnej blisko�ci. Jakiego
poczucia bezpieczeñstwa, jakiej afirmacji rzeczywisto�ci
do�wiadczymy! By dowie�æ Swojej Mi³o�ci do nas, Bóg

Byæ sob¹
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da³ najwiêkszy z mo¿liwych dowodów, zsy³aj¹c Swojego
Syna, by zosta³ za nas ukrzy¿owany. �Bóg tak umi³owa³
�wiat, ¿e Syna Swojego Jednorodzonego da³...� A co mo¿e
prowadziæ do wiêkszej afirmacji ni¿ fakt sta³ej obecno�ci
nieskoñczonego Boga, stwarzaj¹cego nas w Swej twórczej
mi³o�ci? Je�li tak jeste�my kochani przez Boga, jak¿e mu-
simy byæ godni mi³o�ci!

Thomas Merton w swojej ostatniej ksi¹¿ce, któr¹ oso-
bi�cie przygotowa³ do publikacji, Klimat modlitwy mona-
stycznej [The Climate of Monastic Prayer], dobitnie wy-
powiada tê my�l:

Przede wszystkim nasza medytacja powinna siê rozpo-
cz¹æ od u�wiadomienia sobie naszej nico�ci i bezradno�ci
w obecno�ci Boga. To nie musi byæ do�wiadczenie pe³ne
¿alu czy zniechêcenia. Przeciwnie, mo¿e byæ pe³ne g³êbo-
kiego spokoju i rado�ci, bowiem prowadzi do bezpo�red-
niego kontaktu ze �ród³em wszelkiej rado�ci i ¿ycia. Lecz
jednym z powodów, dla których nasza medytacja nigdy
nie mo¿e siê rozpocz¹æ jest to, ¿e nie czynimy powa¿ne-
go, autentycznego powrotu do centrum naszej nico�ci
w Obliczu Boga. A st¹d bierze siê to, ¿e nigdy nie wcho-
dzimy w najg³êbsz¹ rzeczywisto�æ naszego zwi¹zku z Nim.

Inaczej mówi¹c, medytujemy tylko �w umy�le�, w wy-
obra�ni, a w najlepszym wypadku w sferze pragnieñ, roz-
wa¿aj¹c religijne prawdy z obojêtnego, obiektywnego punk-
tu widzenia. Nie zaczynamy od próby �odnalezienia na-
szego serca� � to znaczy od zej�cia w g³êbok¹ �wiadomo�æ
samej podstawy naszej to¿samo�ci w obliczu Boga i w Bogu.
�Odnalezienie serca� i odzyskanie tej �wiadomo�ci � naj-
bardziej wewnêtrznej to¿samo�ci � prowadzi do rozpozna-
nia, ¿e nasze zewnêtrzne, codzienne ja jest w znacznej mie-
rze mask¹ i sztucznym tworem. To nie jest autentyczne ja.
W rzeczy samej, nasze autentyczne ja nie³atwo znale�æ. Jest
ukryte w ciemno�ci i �nico�ci�, w centrum, tam gdzie bez-
po�rednio zale¿ymy od Boga. Lecz skoro autentyczno�æ
wszelkiej chrze�cijañskiej medytacji zale¿y od rozpozna-
nia naszej znikomo�ci, próba medytowania z jej pominiê-
ciem jest sprzeczna sama w sobie. Jest jak próba chodzenia
bez stóp.
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To pierwszy krok, jakiego wymaga praktykowanie �mo-
dlitwy prowadz¹cej do �rodka. Trzeba wyj�æ poza fa³szy-
we ja i poza wszystko, co je tworzy, powróciæ do �rodka,
uzyskaæ styczno�æ z rzeczywisto�ci¹, byæ sob¹. Gdy ju¿ siê
tam znajdziemy, my sami jeste�my modlitw¹. Akceptuj¹c
to, kim jeste�my, modlimy siê. To wszystko. Niczego wiê-
cej byæ nie mo¿e, skoro zag³êbili�my siê w pe³niê Boga.

A wiêc, po co metoda? Jest jak drewniana podpórka dla
kwiatów. Sama natura pn¹cej ró¿y powoduje, ¿e pnie siê
ona w górê, do s³oñca, i rozkwita. Lecz bez podpórki pêdy,
wspieraj¹c siê na sobie, opadaj¹ w dó³, le¿¹ jedne na dru-
gich i wkrótce tworz¹ k³êbowisko, z którego nie wznios¹
siê wysoko i nie wydadz¹ wielu kwiatów. Je�li jednak pêdy
ró¿y mog¹ wesprzeæ siê na podpórce, wtedy wyrosn¹
w górê, do s³oñca � S³oñca Sprawiedliwo�ci i ¯ycia �
i zakwitn¹ o wiele obficiej.

Metoda po prostu pomaga nam utrzymaæ siê w nurcie
naszej prawdziwej to¿samo�ci, w nurcie bycia tym, kim
autentycznie jeste�my; a zawsze wtedy, gdy wspieraj¹c siê
na sobie, zaczynamy opadaæ w dó³ jak pêdy ró¿y, umo¿li-
wia powrót do rzeczywisto�ci naszego niezafa³szowanego
ja. Cicha, ³agodna, sta³a, choæ czêsto niepostrzegalna obec-
no�æ naszego modlitewnego s³owa mi³o�ci jest tak¹ drew-
nian¹ podpórk¹. A kiedy zaczynamy siê wspieraæ na sobie
i opadaæ, kiedy u�wiadamiamy sobie, ¿e nasze my�li sku-
piaj¹ siê na czym� innym ni¿ Bóg � innymi s³owy, kiedy
powrócili�my do samo�wiadomo�ci i zaczynamy znowu ob-
serwowaæ to, co w danej chwili robimy zamiast skupiæ siê
po prostu na byciu tym, kim jeste�my i na byciu czujnym
na poruszenie niezafa³szowanej rzeczywisto�ci, na byciu
Synem ku Ojcu w Mi³o�ci, która jest Duchem �wiêtym �
wtedy nasza podpórka, modlitewne s³owo, delikatnie po-
maga nam powróciæ do tej wolno�ci bycia ca³kowicie sku-
pionym w jednym jedynym kierunku, jakim jest nasze po-
ruszenie mi³o�ci.

Byæ sob¹
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Wspominamy tu o naszej trzeciej regule � i pojawia siê
co�, co czasami trudno uchwyciæ komu�, kto przechodzi od
aktywnej formy modlitwy do jej bardziej pasywnej, kontem-
placyjnej formy. W czasie aktywnej modlitwy, nasze my�li,
a czêsto wyobra�nia, s¹ w pe³ni zaanga¿owane
w sam¹ modlitwê, albo powinny takimi byæ. My�l czy ob-
raz, je�li siê pojawi¹, a nie s¹ czê�ci¹ modlitwy, s¹ traktowa-
ne jako co�, co rozprasza, co przeszkadza nam w modlitwie.
Lecz w modlitwie prowadz¹cej do �rodka, czyli
w modlitwie serca, odpowiadamy Bogu na innym poziomie.
Nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e serce czy wola nie s¹ obec-
ne w aktywnej modlitwie. S¹, i to w du¿ym stopniu, ale mo-
dlimy siê przede wszystkim przez my�li i obrazy.
W modlitwie kontemplacyjnej serce bezpo�rednio siêga
Boga, bêd¹c bezpo�rednio obecne w �rodku, u podstawy na-
szego bytu. My�li i obrazy, po odegraniu swojej pocz¹tko-
wej roli, nie maj¹ wiêcej nic wspólnego z modlitw¹ serca.

Czy pamiêtacie przypowie�æ o pannach oczekuj¹cych
na pana m³odego, któr¹ opowiedzia³ swoim uczniom Je-
zus? Pan m³ody zwleka³, a one zasnê³y. Kiedy nadszed³,
piêæ z zapalonymi lampami by³o gotowych, by wej�æ wraz
z nim; pozosta³e piêæ, których lampy pogas³y � nie by³o
gotowych. Te, których lampy siê pali³y, nawet gdy spa³y,
nadal oczekiwa³y pana m³odego, by³y czujne � p³omieñ ich
mi³o�ci nie wygas³. Pozosta³e, których mi³o�æ zgas³a, ju¿
nie czeka³y � po prostu spa³y.

Czy kiedykolwiek oczekiwali�cie kogo� z niecierpliwo-
�ci¹? Czekaj¹c, mogli�cie zaj¹æ siê rozmow¹ z innymi lud�-
mi, czytaniem lub jakim� innym zajêciem, zdrzemn¹æ siê,
lecz � z uchem przy drzwiach. Najmniejszy d�wiêk z tam-
tej strony natychmiast podrywa³ was na nogi. Wasza czuj-
no�æ, uwaga nie by³a skupiona ani na przypadkowym part-
nerze rozmowy, ani na chwilowym zajêciu � ca³y czas by³a
po�wiêcona temu, kto mia³ nadej�æ.

Pamiêtam, jak pewnego ranka siedzia³em na molo na
pó³nocnym brzegu wyspy Athos, czekaj¹c na ³ód�, która
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mia³a mnie zabraæ na l¹d. Kiedy tak czeka³em, nie wiedz¹c
zupe³nie jak d³ugo to potrwa, zaj¹³em siê pisaniem w dzien-
niku, ale moja uwaga by³a ca³y czas skierowana na maj¹c¹
nadp³yn¹æ ³ód�, na tê czê�æ nabrze¿a, gdzie powinna siê
by³a wreszcie pojawiæ. Najmniejsze poruszenie, jakikol-
wiek d�wiêk dobiegaj¹cy stamt¹d, nawet nie bardzo przy-
pominaj¹cy pracê silnika niewielkiej ³odzi, powodowa³y,
¿e podnosi³em wzrok znad kartki papieru i spogl¹da³em na
nabrze¿e. Moje palce mog³y byæ zajête pisaniem, moje my�li
mog³y byæ skupione na tym, o czym pisa³em, lecz moje
serce by³o gdzie indziej.

Tak samo jest w przypadku modlitwy kontemplacyjnej,
modlitwy serca b¹d� modlitwy prowadz¹cej do �rodka. Nie-
w¹tpliwie, gdy jeste�my ca³kowicie pogr¹¿eni w modlitwie,
nasz umys³ jest wyciszony, wyobra�nia � spokojna, a ca³a
istota w harmonii z sercem, spoczywaj¹cym w Bogu, prze-
¿ywamy wielk¹, g³êbok¹ rado�æ. Niestety, zdarza siê to nie-
czêsto. Jest to szczególnym darem od Boga i skoro go otrzy-
mujemy, trzeba, by by³ dla nas wyj¹tkowym �ród³em rado-
�ci, czym� z czego naprawdê siê cieszymy. A nie zawsze
takie radosne, ciche zatopienie siê w modlitwie jest dla nas
najlepsze i dlatego nie zawsze Bóg pozwala nam cieszyæ
siê Swoim darem. Przez wiêkszo�æ czasu, kiedy skupiamy
nasze serca na Bogu, nasze umys³y i wyobra�nia zabawia-
j¹ siê i wype³niaj¹ czas swoimi w³asnymi, b³ahymi twora-
mi. Nie szkodzi. Nie musimy siê tym przejmowaæ. Nasze
serca s¹ skupione na Bogu. Pozostajemy w g³êbokiej mo-
dlitwie, w komunii serc z naszym Bogiem. Mo¿emy nie
czuæ takiej satysfakcji, jaka towarzyszy odczuciu pokoju
i wewnêtrznego skupienia na modlitwie, a w³a�ciwie ca³-
kowitego w niej zanurzenia. Lecz nie modlimy siê dla sa-
tysfakcji. Modlimy siê w odpowiedzi na wielk¹ mi³o�æ
Boga, by Jemu oddaæ nasze serca. Nic wiêcej siê nie liczy.
Je�li my�li czy obrazy, lub cokolwiek innego od czasu do
czasu, a nawet, jak siê nam wydaje, przez wiêkszo�æ czasu
próbuj¹ nas rozpraszaæ, albo rzeczywi�cie rozpraszaj¹, nie

Byæ sob¹
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szkodzi. Pos³uguj¹c siê naszym modlitewnym s³owem,
³agodnie powracamy do naszego Umi³owanego, maj¹c do-
datkow¹ zas³ugê ponownego wyboru Boga, jeszcze jedne-
go, otwarcie wyra¿onego aktu mi³o�ci.

Widaæ jak bardzo istotny jest zamiar podejmowania mo-
dlitwy wy³¹cznie po to, by byæ ku Bogu, bez ¿adnych ocze-
kiwañ. Je�li zaczynamy siê modliæ, poszukuj¹c lub spo-
dziewaj¹c siê jakiego� do�wiadczenia, znalezienia spoko-
ju b¹d� ciszy, je�li przejmujemy siê tym, czy modlimy siê
we w³a�ciwy sposób, próbujemy uzyskaæ w³a�ciwy skutek
czy rezultat � wówczas nie szukamy ju¿ po prostu Boga.
W  pewien sposób poszukujemy samych siebie, szukamy
czego� dla siebie, i nie mo¿emy po prostu byæ ku Bogu.
Nie mo¿emy wtedy podporz¹dkowaæ siê ca³kowicie pod-
stawowemu d¹¿eniu naszej istoty. Miniemy siê z celem mo-
dlitwy prowadz¹cej do �rodka, skoro szukamy czego�, co
wi¹¿e siê z naszym powierzchownym ja, dziel¹c uwagê
i �ledz¹c jednym okiem w³asny zysk, satysfakcjê i osi¹-
gniêcia. Modlitwa prowadz¹ca do �rodka jest bardzo pro-
sta, bardzo czysta i dlatego bardzo wymagaj¹ca, w istocie
� wymagaj¹ca bez reszty. Nie powinni�my w ni¹ wcho-
dziæ, staraj¹c siê co� osi¹gn¹æ, staraj¹c siê, by sama modli-
twa nam siê powiod³a, by�my modlili siê w³a�ciwie. Z ca³¹
prostot¹ staramy siê byæ ku Bogu i niech siê dzieje, co chce.
Do tego odnosz¹ siê nastêpuj¹ce wspomniane s³owa ojca
Chapmana: �Módl siê tak, jak potrafisz, a nie tak, jak nie
potrafisz�.

W miarê jak coraz wiêcej osób zaczyna³o interesowaæ
siê modlitw¹ prowadz¹c¹ do �rodka, powoli rozwinêli�my
co� w rodzaju rekolekcji czy warsztatów po�wiêconych tej
formie modlitwy. W czasie ich trwania uczestnicy spêdzaj¹
wiele czasu na medytacji. Tylko w ci¹gu jednego popo³u-
dnia odbywaj¹ cztery kolejne sesje medytacyjne przery-
wane krótkimi medytacyjnymi spacerami. Wieczorami
otwarcie dziel¹ siê prze¿ytymi w ci¹gu dnia do�wiadcze-
niami. Ma to swoje ryzykowne strony, bowiem, jak powie-
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dzieli�my, wszystko, co dzieje siê w trakcie medytacji �
z wyj¹tkiem naszego czuwania zwróconego ku Bogu � jest
zupe³nie nieistotne. Nic lub bardzo niewiele mo¿na powie-
dzieæ o naszym pe³nym prostoty czuwaniu ku Bogu, tak
wiêc uczestnicy rekolekcji dziel¹ siê przewa¿nie tym, co
nieistotne. Lecz owo dzielenie siê prze¿yciami i do�wiad-
czeniami ma swoje dobroczynne skutki. W ci¹gu trwaj¹cej
ca³y tydzieñ i zajmuj¹cej sporo czasu w programie reko-
lekcji wymiany do�wiadczeñ, staje siê dla uczestników ja-
sne, jak wiele rozmaitych rzeczy dzieje siê podczas medy-
tacji oraz jak w gruncie rzeczy s¹ one nieistotne. Pozwólcie
mi zacytowaæ s³owa jednej z uczestnicz¹cych osób, odno-
sz¹ce siê do jednej z popo³udniowych sesji:

Popo³udnie by³o ciekawe. Pierwsza medytacja by³a do-
bra, udana. Prawie nie mia³em ¿adnych my�li. W czasie
spaceru przewidywa³em, ¿e bêdzie to dobry dzieñ. Lecz
jak¿e siê myli³em! Po powrocie, kiedy znowu usiedli�my
do drugiej medytacji, pocz¹tek by³ w porz¹dku. Potem za-
cz¹³em w my�lach s³yszeæ muzykê, Uwerturê 1812. W koñ-
cu powoli ucich³a i przez resztê czasu by³o raczej cicho.
Potem wyszli�my i ponownie spacerowali�my. Pó�niej, kie-
dy powrócili�my, by zasi¹�æ do trzeciej medytacji � powa-
li³o mnie! Rozmawiali�my o tornadach. Wszystko siê zno-
wu uciszy³o i w pewnym momencie zacz¹³em siê czuæ bar-
dzo winnym. To uczucie siê nasili³o, poczu³em siê smutny.
A potem, zupe³nie nagle, smutek mnie opu�ci³ i sta³em siê
bardzo radosny. W po³owie trzeciej medytacji � a mo¿e by³a
to czwarta? � by³em po prostu jak w niebie...

Po wys³uchaniu kilkunastu takich relacji od pozosta³ych
wspó³uczestników rekolekcji, wieczór w wieczór, zaczy-
namy mieæ �wiadomo�æ tego, ¿e w³a�ciwie wszystko mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e na podstawie jednej medytacji nie mo¿na
przewidywaæ, jaka bêdzie nastêpna, ¿e najlepiej nic nie
przewidywaæ, lecz po prostu czuwaæ ku Bogu, pozostawia-
j¹c sprawy ich w³asnemu biegowi.

W�ród syryjskich ̄ ydów kr¹¿¹ opowie�ci o zabawnym,
starszym ̄ ydzie, Mullernestredonie. Pewnego dnia ów do-
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bry cz³ek poszukiwa³ zawziêcie czego� na rynku � wokó³
rosn¹cych na obrze¿u drzew, pod wozami, za pojemnikami
na �mieci. Zobaczy³ go jeden z przyjació³. Podszed³, by
zapytaæ, czy Mullernestredon przypadkiem czego� nie zgu-
bi³. �Ale¿ tak�, odpar³ nasz bohater. �A co takiego?� �Mój
klucz�. Przyjaciel przy³¹czy³ siê do poszukiwañ. Po dobrych
kilku godzinach spêdzonych na bezowocnych i frustruj¹-
cych poszukiwaniach, przyjaciel zacz¹³ siê dopytywaæ:
�Czy jeste� pewny, ¿e zgubi³e� swój klucz w³a�nie tutaj, na
rynku? Gdzie go ostatni raz widzia³e�?� �Och, na stole
w domu� � pad³a odpowied�. �Wiêc dlaczego, do licha,
szukasz tutaj?� �Tu jest ja�niej�.

Podobnie jak Mullernestredon, czêsto szukamy Boga w
naszych my�lach, wyobra¿eniach, uczuciach i sk³onno-
�ciach, bo wydaj¹ siê nam �ja�niejsze�. Lecz nie tam Go
ostatecznie znajdziemy. Mo¿na Go znale�æ w g³êbi naszej
istoty, w �rodku, u samej podstawy naszego bytu. Mo¿na
Go dostrzec w poszukuj¹cym �wietle wiary lub wzi¹æ
w objêcia mi³o�ci, bo jedynie tak mo¿emy Go poznaæ.
Wszystkie uczucia, my�li i obrazy, jakie przep³ywaj¹
w umy�le, gdy jeste�my pogr¹¿eni w modlitwie, nie pro-
wadz¹ do bliskiego kontaktu z Nim. One s¹ tam na po-
wierzchni, �na rynku, poza domem�, On jest w g³êbi �
wewn¹trz, �w domu�. A my z Nim �jedno jeste�my�; my
i On jeste�my komuni¹, jedno�ci¹, modlitw¹.

Przytoczê jeszcze jedn¹ star¹, ¿ydowsk¹ opowie�æ. Na ³o¿u
�mierci zapytano pewnego rabina, jak my�li � jak to bêdzie
w królestwie Bo¿ym? Stary rabin d³ugo siê zastanawia³. Wresz-
cie odpar³: �Naprawdê, nie wiem. Ale jedno wiem. Gdy siê
tam znajdê, Bóg nie spyta: »Dlaczego nie by³e� Moj¿eszem?«
� ani: »Dlaczego nie by³e� królem Dawidem?« On mnie za-
pyta: »Dlaczego nie by³e� rabbim Zusch¹?«�

Modlitwa ma prowadziæ nas do �rodka, czyli do naszego
autentycznego ja, do osoby, jak¹ naprawdê jeste�my dziêki
temu, co sta³o siê w nas na chrzcie �wiêtym. Od tamtej chwili
jeste�my synami Ojca w Duchu �wiêtym. Bêd¹c synami Bo-
¿ymi, jeste�my doskona³¹ mi³o�ci¹, doskona³¹ modlitw¹.
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Gdy zaczynamy praktykowaæ modlitwê prowadz¹c¹ do
�rodka i dziêki temu lepiej j¹ rozumiemy, chyba najwiêcej
problemów napotykamy w sferze my�li. Nie ma w tym nic
dziwnego. W naszej tradycji cz³owieka okre�la siê zwykle
jako pos³uguj¹ce siê rozumem zwierzê. My�l jest wysoko
ceniona i hojnie nagradzana, zarówno praktyczne my�le-
nie naukowca, ekonomisty czy socjologa, jak twórcze my-
�lenie pisarza. Wiele rozpowszechnionych w tradycji za-
chodniej ostatnich wieków metod modlitwy k³ad³o ogrom-
ny nacisk na my�li i wyobra¿enia. Ilekroæ pojawia³a siê
wiêksza otwarto�æ na uczucia i emocje, dopuszczano je jako
odpowied� na s³owo wiary.

Co wiêcej, z pewno�ci¹ ³atwiej by³oby nam poradziæ
sobie z problemem my�li, je�li modlitwa prowadz¹ca do
�rodka, podobnie jak kwietyzm, wymaga³aby tylko st³u-
mienia my�li. Lecz tak nie jest. Wymaga ona raczej wy-
w³aszczenia siê z my�li, pewnej obojêtno�ci, dystansu do
tego, co uwa¿ali�my za fakt nieroz³¹cznie zwi¹zany z nami:
�my�lê, wiêc jestem�. Musimy pozwoliæ Komu� innemu na
pos³ugiwanie siê naszymi my�lami, czyli mamy je mieæ
i jednocze�nie ich nie mieæ.

Skoro tak, dobrze by³oby po�wiêciæ trochê czasu na roz-
wa¿enie roli, jak¹ maj¹ my�li w opisywanej przeze mnie
formie modlitwy.
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By u³atwiæ nasz¹ dyskusjê, chcia³bym podzieliæ my�li na
piêæ rodzajów. Faktycznie, nie ró¿ni¹ siê one wyra�nie, a ju¿
z pewno�ci¹ w praktyce nie powinni�my zajmowaæ siê ich
klasyfikowaniem podczas modlitwy. Mój podzia³ ma s³u¿yæ
wy³¹cznie ja�niejszemu przedstawieniu zagadnienia.

Po pierwsze, mo¿emy mówiæ o prostej my�li, jednej
z miliona, stale przep³ywaj¹cych przez nasz umys³, z mniej
lub bardziej wyra�nymi wyobra¿eniami, zabarwieniami
emocjonalnymi czy fizycznym pobudzeniem, jakie im to-
warzysz¹. W rzeczy samej, takie my�li p³yn¹ nieprzerwa-
nym strumieniem, gdy czuwamy. Kiedy wchodzimy
w modlitwê, ów strumieñ nie przestaje p³yn¹æ, ale my spo-
kojnie, po cichu schodzimy, zapadamy siê g³êbiej, pozwa-
laj¹c im p³yn¹æ, podczas gdy spoczywamy poni¿ej, w sa-
mym �rodku � z Bogiem.

A oto, gdy uwalniamy siê i przebywamy w g³êbokim,
modlitewnym nurcie, od czasu do czasu � a wydaje siê, ¿e
przez ca³y czas � wczepiaj¹ siê w nas my�li, wyobra¿enia,
uczucia, d�wiêki czy ha³asy, i ci¹gn¹ nas w górê, wyci¹ga-
j¹ z g³êbin na powierzchniê, w³adczo domagaj¹c siê naszej
uwagi.

Nazwijmy ten drugi rodzaj my�lami-haczykami. Wy³a-
wiaj¹ nas z g³êbi, ³api¹ na haczyk i wyci¹gaj¹ na powierzch-
niê. Tutaj mo¿emy pos³u¿yæ siê nasz¹ trzeci¹ regu³¹: �Ile-
kroæ podczas modlitwy zaczynamy sobie u�wiadamiaæ co-
kolwiek innego, po prostu delikatnie powracamy do Obec-
no�ci, pos³uguj¹c siê naszym s³owem�.

Powracanie z pomoc¹ modlitewnego s³owa powinno byæ
bardzo delikatne, bardzo ³agodne. Je�li zaczniemy robiæ
z tego nie wiadomo jak¹ sprawê, je�li zez³o�cimy siê na
siebie dlatego, ¿e pomy�leli�my �my�l-haczyk�, to tylko
uda siê nam wyci¹gn¹æ samych siebie dalej od �rodka, bar-
dziej na powierzchniê.

Przypu�æmy, ¿e stoimy i rozmawiamy na dziewi¹tym
piêtrze. Nagle na ulicy w dole wybucha jakie� potworne
zamieszanie, zak³ócaj¹c nasz¹ rozmowê. Je�libym przerwa³,
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zjecha³ wind¹ na dó³ i zacz¹³ namawiaæ wszystkich, by byli
cicho, to tylko jeszcze bardziej rozmowê zak³ócê. Lepiej
ponownie skierowaæ na ni¹ uwagê i po prostu kontynuowaæ.

Gdy chcê p³ywaæ pod wod¹, potrzebujê mnóstwo po-
wietrza. Nabieram kilka bardzo g³êbokich oddechów za-
nim wskoczê. Potem, kiedy potrzebujê wiêcej powietrza,
po prostu wyp³ywam na powierzchniê, biorê szybki wdech
i kontynuujê moj¹ podwodn¹ podró¿. Nie wychodzê na
brzeg, ilekroæ potrzebujê powietrza, i nie powtarzam ca³e-
go cyklu g³êbokich oddechów. Podobnie ma siê sprawa z
modlitw¹ prowadz¹c¹ do �rodka. Na pocz¹tku, by zej�æ do
�rodka, dokonujê jasnych, sprecyzowanych aktów wiary
i mi³o�ci. Lecz gdy jestem pogr¹¿ony w modlitwie i jaka�
�my�l-haczyk� ci¹gnie mnie na powierzchniê, nie powra-
cam do ca³ego, pocz¹tkowego aktu wiary i mi³o�ci. Zamiast
tego, z pomoc¹ modlitewnego s³owa, które zawiera jak
w kapsu³ce ca³¹ moj¹ relacjê wiary i mi³o�ci do Boga, spo-
kojnie i ³agodnie ponownie podejmujê moj¹ modlitwê, po-
wracaj¹c do �rodka, do Boskiej Obecno�ci.

Trzeci rodzaj my�li nazywam my�l¹-obserwatorem,
a jest to zdecydowanie najbardziej k³opotliwy rodzaj.
W aktywnej, dyskursywnej medytacji wybieramy jak¹� sce-
nê, na przyk³ad z Ewangelii. Dajmy na to, kobiety spotyka-
j¹ce Zmartwychwsta³ego Chrystusa. Rozwa¿amy tê scenê,
zastanawiamy siê nad s³owami naszego Pana, nad reakcja-
mi kobiet. Staramy siê g³êbiej poj¹æ jej sens, wzbudziæ
w sobie uczucia, rozwin¹æ motywacjê, podj¹æ postanowie-
nia. Po skoñczeniu modlitwy mo¿emy spojrzeæ wstecz
i pomy�leæ: �tak, dzisiejsza medytacja by³a dobra. Dobre
my�li, dobre akty woli, podj¹³em dobre postanowienia�.
B¹d�: �dzisiaj medytacja by³a okropna. Mnóstwo rozpra-
szaj¹cych my�li, kompletna ja³owo�æ uczuæ�.

I co mi to mówi? To, ¿e medytuj¹c czy modl¹c siê ca³y
czas, tylko jednym okiem wpatrywa³em siê w Boga, drugim
za� w siebie, �ledz¹c dok³adnie to, co robiê. To jest �my�l-
obserwator�, oko wpatrzone w ja, obserwuj¹ce nas samych.

My�li, my�li i jeszcze raz my�li
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Czysto�æ modlitwy prowadz¹cej do �rodka polega na
tym, ¿e � nareszcie � dwoje oczu kieruje siê na Boga i wpa-
truje siê w Niego. Oto zaczynamy wype³niaæ pierwsze
z wielkich przykazañ: �Bêdziesz mi³owaæ Pana Boga swe-
go z ca³ego serca swego, z ca³ej duszy swojej...� Lecz ja
nie chce tego czyniæ: ono chce jednym okiem wpatrywaæ
siê w siebie � byæ obserwatorem. Wspiera je ca³y system
warto�ci obowi¹zuj¹cych w naszym spo³eczeñstwie. Jeste-
�my bardzo zorientowani na �rezultat dzia³ania�, na �pro-
ces produkcji�. Robiæ co� i nie widzieæ rezultatów w³asnej
dzia³alno�ci jest zupe³nie obce sposobowi, w jakim zazwy-
czaj funkcjonujemy, nawet w wypadku modlitwy. Odnaj-
dujemy nasz¹ warto�æ i potwierdzamy j¹ warto�ci¹ naszych
dzia³añ oraz samej naszej egzystencji, zale¿nie od �pro-
duktywno�ci�. Uwolniæ siê i zapomnieæ o �produkowaniu�,
po prostu byæ i cieszyæ siê istnieniem, to dar, który prak-
tycznie zatracili�my. Nawet nasze wakacje i czas przezna-
czony na rekreacjê traktujemy z t¹ charakterystyczn¹, mar-
tw¹ powag¹. Nawet je�li czasem potrafimy rzeczywi�cie
zrelaksowaæ siê i po prostu cieszyæ siê z pój�cia na piwo
czy na kawê z przyjacielem, albo zapomnieæ siê, daj¹c g³ê-
boki wyraz uczuciu mi³o�ci, nie pytaj¹c od razu o skutki prak-
tyczne takich prze¿yæ, o ich �produktywno�æ� � dzieje siê
tak, bo jeste�my przekonani, i¿ takie prze¿ycia i przerwy s¹
niezbêdne dla naprawdê �produktywnego� ¿ycia.

Jeszcze jeden czynnik odgrywa rolê. Nie ma skutecz-
niejszego sposobu, by kogo� zniszczyæ ni¿ ca³kowite, kom-
pletne zignorowanie go. Je�li z kim� walczymy lub siê na
niego z³o�cimy, to potwierdzamy jego istnienie i � do pew-
nego stopnia � wa¿no�æ, znaczenie, lecz je�li go zignoruje-
my � po prostu przestaje dla nas istnieæ.

Ja fa³szywe, powierzchowne, obserwuj¹ce i zdaj¹ce
relacjê wcale nie chce przestaæ istnieæ, nie chce obumrzeæ.
Wiêc �my�l-obserwator� trwa, próbuj¹c mieæ oko na to, co
siê dzieje, uzasadniæ obecno�æ ja i swoj¹ �produktywno�æ�.
Wchodzimy w modlitwê, zag³êbiamy siê w ciszê i pokój,
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w Boga. Je�li wszystko idzie dobrze, nie minie wiele cza-
su, a �my�l-obserwator� zaczyna dociekaæ: �Jak siê tutaj
dosta³e�? Jakie dok³adnie by³o twoje postêpowanie, by� wie-
dzia³, jak osi¹gn¹æ to samo jutro?� B¹d�: �Zastanawiam
siê, czy rzeczywi�cie dobrze to robiê? Czy równie dobrze
sobie radzê, jak ta dziewczyna obok mnie? Co bêdê móg³
powiedzieæ o tym, dziel¹c siê z innymi? Co zyskujê na tym
prze¿yciu?� I tak dalej.

W tym przypadku ponownie trzeba skorzystaæ z trze-
ciej regu³y � i to z pewn¹ bezwzglêdno�ci¹, a nawet z im
wiêksz¹ bezwzglêdno�ci¹, tym lepiej. �My�l-obserwator�,
s³uga fa³szywej mi³o�ci w³asnej i pychy, nie zginie bez
walki, i to d³ugiej. Bêdzie najbardziej zajad³ym przeciwni-
kiem modlitwy prowadz¹cej do �rodka, bo sama chce byæ w
�rodku. Modlitwa prowadz¹ca do �rodka jest bardzo prosta,
lecz nie ³atwa � w³a�nie dlatego, i¿ trzeba, by obumar³o ja,
fa³szywe, sztucznie stworzone ja, by�my mogli byæ ca³ko-
wicie ku Bogu. A kto chcia³by przestaæ istnieæ?

Czwarty rodzaj my�li nazywam b³yskotliwym pomy-
s³em. Najbardziej podatni na nie s¹ ludzie twórczy. Rów-
nie¿ duchowni. Wchodzimy w modlitwê i � zupe³nie nagle
� pojawia siê! Ca³e kazanie jest gotowe, projekt ukoñczo-
ny, rozdzia³ siê napisa³, problem, z którym zmagali�my siê
chaotycznie i nieskutecznie znalaz³ swoje rozwi¹zanie,
i tak dalej. Wiemy, ¿e gdy �pimy, na jednym poziomie do-
znajemy g³êbokiego odpoczynku, a na innym poziomie nasz
umys³ potrafi ca³y czas pracowaæ, nawet z wiêksz¹ swo-
bod¹, dokonuj¹c skutecznie rozmaitych skojarzeñ. W przy-
padku g³êbokiej modlitwy jest podobnie. Lecz je�li pod-
czas modlitwy zajmiemy siê b³yskotliwym pomys³em, roz-
wi¹zaniem czy projektem i, pozostawiaj¹c na boku modli-
twê, zaczniemy nad nim pracowaæ, wówczas � jak my�lê �
odkryjemy, i¿ pomys³ jest tylko na wpó³ gotowy, niedowa-
rzony. Natomiast je�li wiernie bêdziemy trzymaæ siê trze-
ciej regu³y, uwolnimy siê od niego i powrócimy do modli-

My�li, my�li i jeszcze raz my�li

Pennington2.p65 03-08-28, 10:04113



114

Modlitwa prowadz¹ca do �rodka

twy, wówczas pomys³ �wynurzy siê� pó�niej znowu, ukoñ-
czony, gotowy, by nam pos³u¿yæ.

Tak czy inaczej, najistotniejsza jest wierno�æ modlitwie,
dziêki niej namacalnie, przez do�wiadczenie, potwierdza-
my warto�æ modlitwy jako takiej, czyli do�wiadczamy, i¿
nie jest zorientowana ona na produktywno�æ, lecz raczej
jest pocz¹tkiem nieba, czyst¹ rado�ci¹ z Boskiej Obecno-
�ci, Rzeczywisto�ci¹, dla której jeste�my stworzeni.

Podczas modlitwy prowadz¹cej do �rodka dost¹pimy
niejednokrotnie wgl¹du w nasze s³abo�ci, namiêtno�ci, pra-
gnienia i fabrykowane przez nas samych iluzje. Czas po-
�wiêcony modlitwie nie jest przeznaczony na to, by siê nimi
zajmowaæ. Je�li bêdziemy wierni modlitwie i uwolnimy siê
od zwracania uwagi na to, ile czasu jej po�wiêcamy, zoba-
czymy, i¿ pojawi¹ siê w naszej �wiadomo�ci ponownie, wy-
ra�niejsze i bardziej kompletne, we w³a�ciwym czasie �
podczas rachunku sumienia lub rozmowy z naszym kie-
rownikiem duchowym. A wtedy bêdziemy w odpowied-
niej sytuacji i obdarzeni ³ask¹, by nad nimi pracowaæ. Je�li
przerwiemy modlitwê, by siê nimi zaj¹æ, mo¿emy siê zna-
le�æ w nie lada k³opocie. Oprócz konieczno�ci radzenia
sobie z samymi refleksjami, bêdziemy zmuszeni poradziæ
sobie z towarzysz¹cymi im napiêciami, od których Bóg mia³
zamiar nas uwolniæ podczas modlitwy.

Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ nas do pi¹tego rodzaju
my�li, my�li stresuj¹cej. Jak powiedzia³em na pocz¹tku roz-
dzia³u, nie da siê ca³kowicie rozró¿niæ poszczególnych ro-
dzajów my�li. W rzeczy samej, czêsto te, które opisywali-
�my do tej pory, bêd¹ �stresuj¹ce�, czyli bêd¹ my�lami, któ-
re pojawi³y siê w sytuacjach i w relacjach wywo³uj¹cych �
w przesz³o�ci b¹d� nadal � napiêcia w naszym ¿yciu.

S¹ pewne paralele pomiêdzy g³êbok¹ modlitw¹ a snem.
Dlatego �w. Teresa pisa³a: �Tam bowiem [w stanie modli-
twy odpocznienia � przyp. t³um.] dusza, dopóki nie nabê-
dzie wielkiego do�wiadczenia, zawsze pozostaje w w¹tpli-
wo�ci i nie wie na pewno, co siê z ni¹ dzia³o, czy jej siê nie
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przywidzia³o, czy by³o to na jawie czy we �nie...� Kiedy
wchodzimy w modlitwê kontemplacyjn¹, przechodzimy,
w pewnej mierze, w odmienny stan �wiadomo�ci. Dla wiêk-
szo�ci z nas jedynym analogicznym do�wiadczeniem ta-
kiego przej�cia jest zapadanie w sen, przechodzenie ze sta-
nu czuwania do snu. Jak wiemy, je�li nie za¿yjemy sztucz-
nych �rodków, takich jak tabletki nasenne, nie mo¿emy
�zmusiæ siê� do za�niêcia. W rzeczywisto�ci im bardziej
siê staramy, tym mniejsza szansa sukcesu. Najlepiej jest
nastawiæ siê w³a�ciwie, zaaran¿owaæ odpowiednie warun-
ki i zrezygnowaæ z wszelkich �wiadomych wysi³ków, by
zasn¹æ. Podobnie jest z kontemplacyjn¹, inaczej mówi¹c,
g³êbok¹ modlitw¹. Na tym dok³adnie polega metoda mo-
dlitwy prowadz¹cej do �rodka: bardzo prosta i skuteczna
metoda �w³a�ciwego nastawienia siê� i zaaran¿owania w³a-
�ciwej sytuacji, by�my mogli przej�æ lub by�my zostali
wyprowadzeni ze stanu naszej zwyk³ej, samorefleksyjnej
�wiadomo�ci do stanu czystej �wiadomo�ci (by u¿yæ sfor-
mu³owania, którym czêsto pos³ugiwa³ siê Thomas Merton)
� stanu, w którym mo¿emy mieæ �wiadomo�æ rzeczywisto-
�ci � rzeczywisto�ci Boga i wszystkiego, co jest w Nim
i z Niego, w sposób ca³kowity. Jakikolwiek wysi³ek podjê-
ty z naszej strony, by przej�æ w taki stan, sprawi tylko, i¿
poszukuj¹c oparcia w sobie, osi¹gniemy skutek przeciwny
do zamierzonego.

Miêdzy snem i g³êbok¹ modlitw¹ jest jeszcze jedno
podobieñstwo. Naukowcy badaj¹cy zjawisko snu w labo-
ratoriach odkryli, i¿ ka¿da normalna osoba ma wiele ma-
rzeñ sennych podczas snu, bez wzglêdu na to, czy je pa-
miêta, czy nie. Obserwuj¹c fazê REM (Rapid Eye Move-
ment � szybkich ruchów ga³ek ocznych), badacz jest w sta-
nie okre�liæ, kiedy dana osoba wchodzi w fazê marzeñ sen-
nych. Mo¿na powstrzymaæ �pi¹c¹ osobê od prze¿ywania
marzeñ sennych, delikatnie pobudzaj¹c j¹, ilekroæ wcho-
dzi w fazê REM. Ci sami naukowcy ustalili, i¿ � je�li kon-
sekwentnie zapobiega siê wej�ciu w fazê marzeñ sennych,
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nawet przez stosunkowo krótki okres czasu � kilku nocy �
jest bardzo prawdopodobne, i¿ osoba podlegaj¹ca ekspe-
rymentowi prze¿yje jaki� epizod o charakterze psychotycz-
nym. Sny s¹ wa¿nym �rodkiem uwalniania siê od napiêæ
gromadz¹cych siê, gdy czuwamy.

Istnieje analogia miêdzy rol¹ snów i rol¹ my�li przep³y-
waj¹cych przez nasz umys³ podczas g³êbokiej modlitwy.
Podobnie jak sny, my�li i wyobra¿enia przep³ywaj¹ce
w stanie kontemplacyjnej modlitwy uwalniaj¹ nas od gro-
madz¹cych siê napiêæ.

W³a�nie te my�li i uczucia, które s¹ najbardziej stresu-
j¹ce, wywieraj¹ najwiêkszy wp³yw, maj¹ najwiêksz¹ ³a-
two�æ �chwytania nas na haczyk� i �wyci¹gania z g³êbin�.
Je�li zareagujemy na my�l, emocjê czy obraz i zaczniemy
je analizowaæ, to zwiêkszymy napiêcie, które powoduje.
Lecz je�li w danej chwili staniemy siê �wiadomi takiej
my�li, mo¿emy jej pozwoliæ przep³yn¹æ i � z pomoc¹ mo-
dlitewnego s³owa � spokojnie powróciæ do �rodka. A wów-
czas napiêcie równie¿ nas opu�ci, niejako �wyp³ynie�
z ¿ycia.

W ten sposób Bóg odnawia nas, nawet w sensie psycho-
logicznym, w czasie g³êbokiej modlitwy. Bóg pozwala, by
my�li, emocje, wspomnienia i obrazy przep³ywa³y na samej
powierzchni naszego umys³u w czasie modlitwy, wykorzy-
stuj¹c je, by nas uwolniæ od nagromadzonego napiêcia. Naj-
wa¿niejsze to je pozostawiæ i pozwoliæ dzia³aæ Jemu. W kon-
templacyjnej modlitwie my�li i obrazy s¹ ju¿ nie nasz¹, tylko
Jego spraw¹. My cali jeste�my Jego. Pozostawiamy Mu
wszystko i po prostu pozwalamy Mu wej�æ, przej¹æ kontrolê
i robiæ, co chce, w naszym ¿yciu i w naszej modlitwie.

Tak wiêc, gdy podejmujemy modlitwê kontemplacyjn¹,
konieczna jest ca³kowita przemiana sposobu my�lenia �
o my�lach. W aktywnej modlitwie, takiej jak medytacja dys-
kursywna, my�l jest w du¿ej mierze jej czê�ci¹. A ka¿da,
która nie jest jej czê�ci¹, rozprasza, jest czym�, co odci¹ga
nas od modlitwy, jest czym� z³ym. Maj¹c takie do�wiadcze-
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nie, jeste�my sk³onni do uprzedzeñ wzglêdem my�li: wszel-
kie my�li, które nie s³u¿¹ modlitwie, s¹ z³e. A skoro w mo-
dlitwie kontemplacyjnej nie mamy pos³ugiwaæ siê
w ogóle my�lami, wszelkie my�li s¹ z³e � s¹ czym�, co trze-
ba potêpiæ, z czym trzeba walczyæ. To b³êdne przekonanie.
W modlitwie kontemplacyjnej nie ma �my�li z³ych�. S¹ po
prostu my�li � i s¹ one dobre, je�li tylko pozostawimy je
i pozwolimy Bogu, by siê nimi pos³ugiwa³ zgodnie ze Swoj¹
wol¹.

Do tego stopnia musimy �umrzeæ dla siebie� w modli-
twie prowadz¹cej do �rodka. Nawet naszych my�li nie wol-
no nam uwa¿aæ za w³asno�æ. Musimy je wszystkie daæ
Bogu, by ich u¿ywa³, jak zechce. Nie s¹ ani pomniejszane,
ani t³umione, ani uwa¿ane za co� z³ego � wrêcz przeciw-
nie, ich warto�æ jest tym wiêksza, ¿e s¹ uznane za godne
tego, by je ofiarowaæ Bogu i by On siê nimi pos³u¿y³. Mo-
dlitwa prowadz¹ca do �rodka nie zaprzecza warto�ci my�li
i obrazów, lecz przypisuje im inn¹ funkcjê � na inny spo-
sób maj¹ nam umo¿liwiæ wyj�cie poza nie same, w stronê
rzeczywisto�ci, któr¹ staraj¹ siê wyraziæ, do pe³niejszej wol-
no�ci, czystszego i intymniejszego zjednoczenia z Bogiem.
A wiêc � my�li, mnóstwo my�li i niech ich bêdzie jeszcze
wiêcej... Niech p³yn¹, a my wychod�my poza nie � do Rze-
czywisto�ci!

My�li, my�li i jeszcze raz my�li
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POSTÊPY W MODLITWIE, KTÓRA PROWADZI

DO �RODKA

Chcia³bym siê podzieliæ z czytelnikami trzema reakcja-
mi na modlitwê, która prowadzi do �rodka.

Niedawno prowadzi³em kurs, zwi¹zany z opisywan¹
modlitw¹, dla seminaryjnych kierowników duchowych. Po
wstêpnej prezentacji jeden z uczestników zapyta³: �Czy jest
to rodzaj modlitwy, o którym mamy mówiæ, i¿ je�li kto�
nauczy siê go praktykowaæ, to ju¿ na takim poziomie po-
zostanie, nie bêdzie siê dalej rozwijaæ?�

Przy innej okazji m³ody duchowny dzieli³ siê ze mn¹
swoimi modlitewnymi do�wiadczeniami. Powiedzia³, ¿e po
pierwszych kilku medytacjach zapyta³ sam siebie: �To ju¿
wszystko? Wiêc na tym to polega?�

Wreszcie pewien zakonnik, który praktykowa³ regular-
nie modlitwê od kilku lat, napisa³ do mnie z Rzymu, wkrótce
po tym, jak zosta³ wybrany prze³o¿onym generalnym swo-
jego zgromadzenia: �Co siê tyczy naszej modlitwy, wszyst-
ko, co mogê powiedzieæ to to, i¿ gdy zdarzy mi siê j¹ zanie-
dbaæ, po prostu mi jej brakuje�.

Wydaje mi siê, i¿ ów kierownik duchowy, który nie zd¹-
¿y³ siê jeszcze wystarczaj¹co zapoznaæ z rodzajem modli-
twy opartej na do�wiadczeniu, traktowa³ j¹ jako pewnego
rodzaju przedsiêwziêcie. Takie podej�cie jest bardzo roz-
powszechnione. W naszym spo³eczeñstwie zorientowanym
na osi¹gniêcia mamy tendencjê do uwa¿ania wszystkiego za
jakie� przedsiêwziêcie, co� co ma byæ wykonane czy osi¹-
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gniête. Rysuje siê przed nami jasno zdefiniowany, wymie-
rzalny rezultat, �koñcowy produkt�. W przypadku modlitwy
program ten jest opisany zgodnie z tradycyjnym nauczaniem.
Je�li opieramy siê na tradycji, siêgaj¹cej staro¿ytno�ci, wów-
czas my�limy w kategoriach lectio, meditatio, oratio, con-
templatio � przyjmowanie S³owa w wierze w trakcie s³ucha-
nia lub czytania, nastêpnie uwewnêtrznianie go przez wiarê
podczas medytacji dyskursywnej, pos³uguj¹cej siê wyobra�-
ni¹, potem odpowiadanie na nie w ¿ywej, pos³uguj¹cej siê
uczuciami modlitwie, a wreszcie cieszenie siê nim podczas
cichej kontemplacji. Byæ mo¿e jeste�my wystarczaj¹co prze-
nikliwi, by wiedzieæ, i¿ ¿adna z tych czterech kategorii za-
zwyczaj nie wystêpuje w czystej postaci. Zwykle pojawia
siê jaka� domieszka. I tak, przyk³adowo w modlitwie pro-
wadz¹cej do �rodka zaczynamy od chwili przypominania so-
bie, przywo³ywania z pamiêci S³owa wiary. Nastêpnie przez
krótk¹ chwilê zastanawiamy siê nad nim, a po tej refleksji �
odpowiadamy na Rzeczywisto�æ, o której mówi. Po czym
schodzimy g³êbiej, do �rodka � do Boskiej Obecno�ci � prze-
pe³nieni afektywn¹ mi³o�ci¹, by tam, w �rodku, pozostaæ
w kontemplacji. Pojawiaj¹ siê wszystkie cztery etapy, z któ-
rych jeden � kontemplacja � przewa¿a. To w³a�nie kontem-
placjê postrzegamy jako cel, je�li traktujemy modlitwê jako
pewnego rodzaju �przedsiêwziêcie�. Chcemy, by w³a�nie
kontemplacja przewa¿a³a. Pos³uguj¹c siê nieco bardziej kla-
syczn¹ terminologi¹, postrzegamy cel jako co�, do czego siê
dochodzi po przej�ciu przez oczyszczenie i o�wiecenie. Osi¹-
gn¹wszy cel, mo¿emy w modlitwie � i stopniowo tak¿e poza
ni¹ � zachowywaæ poczucie jedno�ci z Bogiem, przebywaæ
w Jego Obecno�ci i cieszyæ siê Nim we wszystkim i we
wszystkich.

Bez w¹tpienia, tego chcemy do�wiadczaæ w naszym
¿yciu. Ca³kiem realistycznie s¹dzimy, i¿ jest to co�, co bê-
dzie osi¹gaæ swoj¹ pe³niê stopniowo, co�, co mo¿emy wspo-
móc w rozwoju i pielêgnowaæ przez duchowe praktyki,
a szczególnie dziêki modlitwie, o ile potraktujemy j¹ po-
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wa¿nie. Lecz b³¹d, jak mi siê wydaje, polega na tendencji
do identyfikowania poszczególnych do�wiadczeñ czy prze-
¿yæ z konkretnymi etapami rozwoju, a w szczególno�ci �
na traktowaniu pewnego rodzaju modlitwy, modlitwy kon-
templacyjnej, takiej jak modlitwa prowadz¹ca do �rodka,
jako pewnego zaawansowanego stopnia rozwoju praktyk
modlitewnych. W konsekwencji traktujemy j¹ jako cel, któ-
ry ma byæ osi¹gniêty, czy �przedsiêwziêcie�, które ma zo-
staæ zrealizowane.

Konsekwencj¹ wszelkiej chrze�cijañskiej modlitwy jest,
do pewnego stopnia, odwrócenie siê od w³asnego ja i zwró-
cenie ku Bogu, w jakiej� mierze nie zawsze ca³kiem �wia-
dome przyjêcie Jego Objawienia i odpowied� na nie. To
musi zak³adaæ pewien postêp. Lecz oprócz owego elemen-
tarnego nawrócenia siê do Boga, w którym ma udzia³
i umys³, i serce, nie s¹dzê, by mo¿na by³o wi¹zaæ jak¹kol-
wiek formê modlitwy z danym etapem czy stopniem roz-
woju w ¿yciu chrze�cijañskim czy duchowym.

Nie jest moj¹ intencj¹ podwa¿anie zasadno�ci kryteriów
�w. Jana od Krzy¿a, dotycz¹cych rozpoznawania, kiedy
chrze�cijanin jest powo³ywany do modlitwy kontemplacyj-
nej. Lecz my�lê, i¿ jego kryteria s¹ spe³niane czê�ciej, ni¿
jeste�my sk³onni podejrzewaæ. Ponadto, trzeba zdawaæ so-
bie sprawê, i¿ czasy �w. Jana bardzo ró¿ni³y siê od naszych;
a musimy byæ niejako �dostrojeni� do obecnych �znaków
czasu�. Ogromne zmiany, które zasz³y (i zachodz¹) w na-
szych kulturach, powoduj¹, i¿ czêsto jeste�my w wiêkszym
stopniu otwarci i mamy wiêksz¹ potrzebê osobistego do-
�wiadczania Obecno�ci Boga, ni¿ mia³o to miejsce daw-
niej, kiedy w niektórych chrze�cijañskich wspólnotach do-
minowa³o bardziej rozumowe podej�cie do Boga i do mo-
dlitwy.

Wilhelm z Saint Thierry napisa³ piêkny, zwiêz³y traktat
O naturze i dostojeñstwie mi³o�ci, gdzie obrazowo przed-
stawia duchowy wzrost chrze�cijanina, pos³uguj¹c siê ana-
logi¹ do naturalnego rozwoju cz³owieka, od wczesnego
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dzieciñstwa, przez m³odo�æ, dojrza³o�æ, po m¹dro�æ wieku
starczego. W konkluzji bardzo bogatego i piêknego opisu,
na który sk³adaj¹ siê równie¿ bardzo wnikliwe i pe³ne mi-
³o�ci refleksje po�wiêcone Osobie Jezusa Chrystusa, pisze:

Trzeba jednakowo¿ pamiêtaæ, ¿e poszczególne stopnie
mi³o�ci [a za s³owo �mi³o�æ� mo¿emy podstawiæ s³owo
�modlitwa�; w ka¿dym miejscu bowiem, modlitwa jest li
tylko wyrazem mi³o�ci] nie s¹ jak szczeble drabiny. Du-
sza nie pozostawia pomniejszej mi³o�ci za sob¹, postêpu-
j¹c dalej, ku doskonalszej. Wszystkie stopnie mi³o�ci
wspó³pracuj¹, tworz¹c jedno, i z tego powodu inna dusza
mo¿e mieæ do�wiadczenie mi³osnej skali o zupe³nie in-
nym porz¹dku od opisanego tutaj przeze mnie.

Innymi s³owy, je�li chcemy wyobra¿aæ sobie drabinê,
powinni�my j¹ po³o¿yæ p³asko na ziemi tak, by�my mogli
staæ jednocze�nie na wszystkich szczeblach.

Wzrastanie w chrze�cijañskim ¿yciu jest kwesti¹ inten-
syfikacji, wzrastania do kochaj¹cego Boga w Chrystusie,
ca³ym umys³em, ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i z ca³ej mocy.
W ka¿dej chwili umys³, serce i wola powinny byæ zaanga-
¿owane, ka¿de z w³a�ciw¹ im intensywno�ci¹. W danej
chwili mo¿emy siê cieszyæ do�wiadczeniem g³êbokiej jed-
no�ci z Bogiem na jednym poziomie, dziêki dotkniêciu Jego
³aski, podczas gdy na innym poziomie bêdziemy nadal zma-
gaæ siê z jawnymi namiêtno�ciami. Jednym s³owem, mo¿e-
my cieszyæ siê modlitw¹ kontemplacyjn¹, a jednocze�nie na-
dal przechodziæ przez oczyszczanie ze z³ych sk³onno�ci, po-
dobnie jak przez proces rosn¹cego zrozumienia niektórych
ca³kiem podstawowych aspektów Bo¿ego objawienia.

B³êdem jest identyfikowanie modlitwy kontemplacyj-
nej z wyra�nym stanem chrze�cijañskiej doskona³o�ci lub
uwa¿anie osoby praktykuj¹cej kontemplacjê za kogo�, kto
taki stan osi¹gn¹³. Modlitwa kontemplacyjna jest otwarta,
dostêpna dla ka¿dego, kto szczerze szuka Boga. Jest to tak-
¿e ten rodzaj modlitewnego do�wiadczenia, który zwyczaj-
nie pomo¿e czyniæ postêpy w chrze�cijañskim ¿yciu,
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w oczyszczeniu, o�wieceniu i pozostawaniu w wiêkszej in-
tegralno�ci w³adz umys³u, serca i woli, w jedno�ci z Bo-
giem we wszystkim i przez wszystko. Tak wiêc nie jest to
co�, co ma byæ osi¹gane, wypracowywane, nie jest to cel,
a po prostu �cie¿ka, na któr¹ mo¿na wej�æ, do�wiadczenie,
którym mo¿na siê cieszyæ � i z którym trzeba siê zmagaæ �
dostêpne dla wszystkich szukaj¹cych Boga.

To znaczy, i¿ do�wiadczenie modlitwy kontemplacyj-
nej jest otwarte, rozwija siê. Pocz¹tkowe do�wiadczenie
jedno�ci z Bogiem nie jest ostateczne. M³ody duchowny
mia³ racjê, pytaj¹c po swych pierwszych prze¿yciach:
�Czy to wszystko? Czy tylko na tym to polega?� A wtedy,
gdy dzieli³ siê ze mn¹ swoim do�wiadczeniem, �wietnie
zna³ odpowied�, bowiem by³ wierny modlitwie kontem-
placyjnej przez kilka lat i st¹d wiedzia³, i¿ jest to do�wiad-
czenie ewoluuj¹ce.

Lecz jest to do�wiadczenie, i to pozostaj¹ce poza sfer¹
my�li, uczuæ czy emocji. Dlatego nie jeste�my w stanie
w pe³ni wyraziæ go s³owami. To dobrze; w rzeczywisto�ci,
jest czê�ci¹ samej esencji naszego ¿ycia. Kiedy zaczniemy
rzeczywi�cie je prze¿ywaæ, niejako go �posmakujemy�, au-
tentycznie poznamy, powiemy za wspomnianym prze³o¿o-
nym generalnym: �Co siê tyczy naszej modlitwy, wszyst-
ko, co mogê powiedzieæ to to, i¿ gdy zdarzy mi siê j¹ zanie-
dbaæ, to mi jej po prostu brakuje�.

Analogia do mi³o�ci ma³¿eñskiej, jak mi siê wydaje,
mo¿e pomóc zrozumieæ i doceniæ do�wiadczenie kontem-
placyjne. Sam Bóg, w Starym Testamencie, gdy chce uka-
zaæ narodowi wybranemu intensywno�æ i pe³niê mi³o�ci,
któr¹ go darzy, wielokrotnie powraca do analogii do ludz-
kiej mi³o�ci miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. Mamy sk³onno�æ,
�ladem niektórych, nie tak znowu nielicznych Ojców Ko-
�cio³a, do podyktowanego nie�mia³o�ci¹ od¿egnywania siê
od zbyt dos³ownego traktowania owego obrazu Bo¿ej mi-
³o�ci do nas, i po�piesznie nadajemy mu wy³¹cznie ducho-
we tre�ci, redukuj¹c do czysto literackiego porównania.

Postêpy w modlitwie, która prowadzi do �rodka
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Modlitwa prowadz¹ca do �rodka

Lecz to w³a�nie integralno�æ na poziomie do�wiadczenia
sprawia, i¿ ludzka mi³o�æ jest tak odpowiednim obrazem i,
ostatecznie, staje siê warta podniesienia do porz¹dku sa-
kramentalnego w Nowym Testamencie, jako znak mi³o�ci
Chrystusa do nas, do Swojego Ko�cio³a.

Wspomniana analogia sporo mówi o modlitwie kontem-
placyjnej, czyli opieraj¹cej siê na do�wiadczeniu.

Ci, którzy kochaj¹ siê, poszukuj¹c tylko przyjemnych
doznañ, zamiast traktowaæ po¿ycie ma³¿eñskie jako
integralny sposób wyra¿enia autentycznie ludzkiej mi³o�ci,
odkryj¹, i¿ wkrótce przestanie to przynosiæ satysfakcjê.
Wynajduje siê nowe techniki, pozycje i gry wstêpne, by
zwiêkszyæ i urozmaiciæ stymulacjê, ale na d³u¿sz¹ metê
prowadzi to wszystko do frustracji, a w najlepszym
wypadku do czego� ca³kiem niezadowalaj¹cego. Podobnie
jest z kim�, kto pos³uguje siê metodami w medytacji lub
modlitwie, by prze¿ywaæ rozmaite do�wiadczenia. Wkrótce
zapyta, podobnie jak m³ody duchowny: �Czy to ju¿
wszystko? Czy tylko na tym polega kontemplacja?� i nie
minie wiele czasu, a bêdzie szukaæ nowych metod, badaj¹c
rozmaite szko³y i tradycje, przygl¹daj¹c siê, co ró¿ni
nauczyciele maj¹ do zaoferowania. Lecz je�li kto�
autentycznie szuka Boga, je�li pos³uguje siê metod¹, na
przyk³ad modlitw¹ prowadz¹c¹ do �rodka, by znale�æ
sposób wyra¿enia swojej mi³o�ci do Boga w pe³niejszy,
bardziej integralny, charakteryzuj¹cy siê wiêksz¹ wolno�ci¹
sposób, wówczas metoda otwiera przed nim nie tylko
przynosz¹ce satysfakcjê do�wiadczenie, ale pozwala na �
czasem szybki � rozwój modlitewnego do�wiadczenia.
Nowo¿eñcy pokpiliby sprawê, gdyby doszli do wniosku,
¿e ich nieudolne próby mi³osne s¹ wszystkim, co mo¿e im
daæ uprawianie seksu w ma³¿eñstwie. Tymczasem im
wiêkszej nabieraj¹ swobody w wyra¿aniu swojej mi³o�ci
poprzez cia³o, cielesny aspekt mi³o�ci bêdzie móg³ staæ siê
no�nikiem w pe³ni ludzkiej, sakramentalnej i o¿ywionej
³ask¹ mi³o�ci ma³¿eñskiej. A wtedy wolne od fa³szywych
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i wygórowanych oczekiwañ fizyczne do�wiadczenie ods³oni
swoj¹ zdolno�æ do bycia jeszcze pe³niejsz¹ realizacj¹
zwi¹zku miêdzy mi³o�ci¹ a ¿yciem. Podobnie
kontemplacyjne do�wiadczenie Boga wspó³brzmi z ca³ym
rozwojem chrze�cijañskiego ¿ycia, w szczególny sposób
pomagaj¹c mu dojrzewaæ, a w miarê up³ywu czasu staje
siê coraz pe³niejszym i bogatszym do�wiadczeniem.

Lecz jako�ciowy rozwój niewyra¿alnego do�wiadcze-
nia pozostaje niewyra¿alny. Kontemplatyk bêdzie tylko wie-
dzia³ z samego do�wiadczenia kontemplacyjnego, a do pew-
nego stopnia z wp³ywu, jaki bêdzie ono mia³o na jego ¿y-
cie, ¿e nabiera ono wiêkszego sensu, a on sam znajduje
w nim pe³niejsze i doskonalsze spe³nienie swojej istoty.

Jako ma³y ch³opiec siadywa³em na szczycie schodów
prowadz¹cych na werandê, ciesz¹c siê letnim wieczorem �
wystarczy³o po prostu tak sobie siedzieæ. By³o w tym co�
nieopisanie przyjemnego, dobrego. Za moimi plecami, na
hu�tawce, siedzieli sobie dziadkowie, rzadko wymieniaj¹c
miêdzy sob¹ jakie� s³owo lub dwa. Dzisiaj zdajê sobie spra-
wê, dlaczego by³o to tak szczególnie przyjemne. Miêdzy
moimi dziadkami, których blisko�æ i wzajemne zrozumie-
nie dojrzewa³y przez kilkadziesi¹t lat, p³yn¹³ nieprzerwa-
nie strumieñ mi³o�ci. Te pr¹dy sprawia³y, ¿e owe letnie
wieczory tak zapad³y mi w pamiêæ. Mê¿czyzna lub kobie-
ta, których mi³o�æ do Boga dojrzewa³a przez lata blisko�ci,
s¹ jak strumieñ mi³o�ci, op³ywaj¹cej wszystkich, którzy siê
znajd¹ w pobli¿u. Nazywamy ich zazwyczaj �wiêtymi. Sam
�wiêty jest zbyt zanurzony w strumieniu mi³o�ci, by za-
uwa¿yæ co dzieje siê na zewn¹trz, poza tym strumieniem.
O wewnêtrznej, jemu dostêpnej rzeczywisto�ci, powie za
prorokiem Izajaszem: �Mam tajemnicê, mam tajemnicê�
(Iz 24, 16)*.

Postêpy w modlitwie, która prowadzi do �rodka

* W ³aciñskim tek�cie Wulgaty: �Secretum meum mihi, secre-
tum meum mihi�; w wersji angielskiej: �My secret is mine, my
secret is mine� [przyp. red.].
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Modlitwa prowadz¹ca do �rodka

Mimo wszystko wiele osób bêdzie chcia³o wiedzieæ, czy
w miarê kontynuowania praktyk modlitewnych nie stan¹
siê �wiadomi jakiego� rozwoju czy postêpów? Wiêkszej
³atwo�ci zag³êbiania siê w modlitwê? Mniejszej ilo�ci roz-
praszaj¹cych my�li? G³êbszego pokoju? Chyba mo¿na od-
powiedzieæ na to pytanie twierdz¹co. Potwierdzam ich na-
dzieje, ale z obaw¹ i pewnym lêkiem, dlatego ¿e skoro tyl-
ko zaczniemy podchodziæ do modlitwy z nadziejami czy
oczekiwaniami, poszukuj¹c czego� dla siebie zamiast mo-
dliæ siê z ca³kowit¹ prostot¹ i czysto�ci¹ intencji, szukaj¹c
wy³¹cznie Boga, nasza modlitwa nie bêdzie ju¿ tak czysta,
a postêpy wolniejsze.

Bez w¹tpienia, jest nam ³atwiej zatopiæ siê w modlitwie,
gdy ju¿ jaki� czas j¹ praktykujemy. Podobnie ro�nie chêæ
podejmowania modlitwy w miarê up³ywu czasu. Im wiêk-
sza jest nasza mi³o�æ do Boga, tym ³atwiej udaje siê nam
pozostawiæ rozmaite troski i problemy � to wszystko, co nas
na co dzieñ zajmuje � i zwróciæ siê ku Bo¿ej Obecno�ci
w g³êbi naszych dusz. Wybrane s³owo z wiêksz¹ swobod¹
przenosi nas do centrum, do �rodka naszej istoty. Faktycz-
nie, w momentach wiêkszej ciszy czy spokoju, modlitewne
s³owo spontanicznie wyp³ynie na powierzchniê � nawet wte-
dy, gdy o nim nie my�limy � i zaprosi nas, by�my spoczêli na
chwilê w Obecno�ci Boga, w g³êbi naszej ja�ni.

Co siê tyczy my�li, owszem, ogólnie mówi¹c, mo¿emy
spodziewaæ siê po jakim� czasie, ¿e bêd¹ mniej nam prze-
szkadzaæ lub mo¿e to my nauczymy siê z wiêksz¹ pewno-
�ci¹ siebie radziæ sobie z nimi. Przep³yw my�li na samej
powierzchni zale¿y od indywidualnej psychiki. Jedni za-
wsze bêd¹ bardziej podatni na przep³yw my�li i emocji,
inni mniej. Lecz ze wzrostem naszej mi³o�ci i oderwania
od wszystkiego innego, dwóch spo�ród wielu owoców mo-
dlitwy kontemplacyjnej, pojedyncza my�l w o wiele mniej-
szym stopniu bêdzie nas absorbowaæ i odrywaæ od Bo¿ej
Obecno�ci w g³êbi. Do�wiadczenie nauczy nas coraz lepiej
ignorowaæ my�li inspiruj¹ce nas rzekomo lub faktycznie
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nowymi, b³yskotliwymi pomys³ami. Bêdziemy wiedzieæ,
i¿ tak naprawdê s¹ niegotowe i zwykle pojawi¹ siê ponow-
nie w sposobnej chwili, gdy bêdziemy mieæ czas, by zaj¹æ
siê nimi i je w³a�ciwie oceniæ. Co do naszego �ma³ego to-
warzysza�, lusterka samoobserwacji � podda siê sam, gdy
nasza mi³o�æ Boga i oderwanie od w³asnego ja bêdzie siê
rozwijaæ, a on bêdzie przez nas zwyczajnie ignorowany.
Jak zapewnia nas autor Ob³oku niewiedzy:

...je�li kiedykolwiek doznasz pokusy, by zastanawiaæ
siê, czego szukasz, s³owo to wystarczy za ca³¹ odpowied�.
A je�li zaczniesz rozmy�laæ uczenie o znaczeniu i o sk³a-
dzie tego s³owa, powiedz sobie, ¿e chcesz je mieæ ca³ym,
a nie w czê�ciach ani kawa³kach. Je�li wytrwasz, my�l owa
z pewno�ci¹ odejdzie. A dlaczego? Gdy¿ nie dozwoli³e�
jej, by ¿ywi³a siê twoj¹ medytacj¹... (rozdz. 7).

Rosn¹cy w nas spokój sprawi, ¿e bêdziemy szli przez
¿ycie w mniejszym napiêciu, a powtarzaj¹ce siê zag³êbia-
nie w modlitwie uwolni nas od napiêæ nagromadzonych
w przesz³o�ci, wiêc my�lenie o nich bêdzie nas mniej roz-
praszaæ. Tak wiêc bêdziemy swobodniejsi i mniej podatni
na rozpraszaj¹ce my�li, a czas, w którym bêdziemy nie-
przerwanie cieszyæ siê obcowaniem z Bogiem, bêdzie siê
wyd³u¿a³.

Pisz¹c o tym wszystkim, nie wspomnia³em o mo¿liwo-
�ci dzia³ania ze strony Boga, który bêdzie nas przyci¹ga³
ku Sobie dziêki udzielanym nam ³askom, jakie niektórzy
pisarze nazywaj¹ biern¹ kontemplacj¹. Bóg, oczywi�cie,
ma zawsze swobodê podjêcia inicjatywy, a je�li chce, mo¿e
przeprowadziæ nas przez centrum naszej istoty ku Sobie.
Nie poddaje siê to ju¿ zupe³nie opisowi i mo¿e byæ jedynie
okre�lone jako prze¿ycie ekstatyczne. Lecz zanim to nast¹-
pi, zawsze nasz w³asny umys³ musi zdobyæ siê na aktyw-
no�æ. Spodziewajmy siê nawrotów trudnych prze¿yæ,
w miarê jak On bêdzie nas prowadzi³ g³êbiej i g³êbiej, po-
przez coraz dok³adniejsze i bardziej bezkompromisowe
oczyszczenie.

Postêpy w modlitwie, która prowadzi do �rodka
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Modlitwa prowadz¹ca do �rodka

Zawsze obowi¹zuje ta sama regu³a: skoro tylko zaczy-
namy sobie cokolwiek u�wiadamiaæ, po prostu uwalniamy
siê od my�li i ³agodnie powracamy do centrum, powtarza-
j¹c modlitewne s³owo.

Skoro rozwój, o jakim mówimy, wynika z do�wiadcze-
nia, mo¿e byæ � najpro�ciej to ujmuj¹c � tylko przedmio-
tem do�wiadczenia. Gdy o tym mowa, Ojcowie zawsze po-
wtarzaj¹ � a muszê przyznaæ, ¿e us³yszane po raz pierwszy,
brzmi to nieco snobistycznie: �Ci, którzy tego do�wiad-
czyli, wiedz¹ o czym mowa. Pozostali niech siê modl¹, by
sta³o siê to ich udzia³em, a wtedy i oni bêd¹ wiedzieæ�.

Czêsto mówi³em ludziom, ¿e je�libym mia³ jakiekol-
wiek pojêcie przed wst¹pieniem do klasztoru, jaki smutek
i ból czekaj¹ mnie za jego murami, ucieka³bym ile si³ w
nogach, poniewa¿ nikt nie by³by w stanie przekazaæ mi do-
�wiadczenia mi³o�ci, jakie równie¿ tam na mnie oczekiwa-
³o. Takie prze¿ycie mo¿na mieæ wy³¹cznie do�wiadczaj¹c
go. A prze¿ywszy do�wiadczenie takiej mi³o�ci ani przez
dzieñ, godzinê, ani przez u³amek chwili nie ¿a³owa³em
mojej decyzji o przyjêciu najmi³osierniejszego i najpe³niej-
szego ³aski zaproszenia Naszego Pana.

Musimy zanurzyæ siê w modlitwie kontemplacyjnej
i pozwoliæ Bogu, by objawia³ siê nam dzieñ po dniu. Wst¹-
pi³em do klasztoru i pozosta³em tam wystarczaj¹co d³ugo,
by �skosztowaæ i zobaczyæ, jak dobry jest Pan� [por. Ps 34,
80 � przyp. t³um.], a to dlatego, i¿ us³ysza³em i zobaczy³em
�wiadectwo tych, którzy dzielili ze mn¹ tê drogê ¿ycia. Po-
dobnie i my musimy wys³uchaæ �wiadectwa innych i zoba-
czyæ owoce modlitwy prowadz¹cej do �rodka w ich ¿yciu,
by�my sami zaczêli j¹ praktykowaæ i wytrwali wystarcza-
j¹co d³ugo, by do�wiadczyæ jej sensu i owoców w naszym
¿yciu. Potem trzeba, by�my i my dzielili siê otrzymanymi
darami i pozwolili, by piêkno Bo¿ego dzie³a ja�nia³o w na-
szym ¿yciu i poci¹ga³o innych tak, by najpierw wytrwali
w modlitwie, a potem sami mogli siê dzieliæ jej owocami.
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�Darmo otrzymali�cie, darmo dawajcie!� [Mt 10, 8 � przyp.
t³um.].

Tak wiêc, mo¿emy siê spodziewaæ postêpów w modli-
twie prowadz¹cej do �rodka. Nie powinni�my dopatrywaæ
siê ani oceniaæ postêpów w sferze my�li czy uczuæ w cza-
sie modlitwy. Mniej my�li, g³êbszy pokój i podobne od-
czucia s¹ w istocie przypadkowe. Nie s¹ miar¹ tego, co siê
rzeczywi�cie dzieje. A przede wszystkim, nie oczekujmy
niczego! Zaczynamy wtedy poszukiwaæ samych siebie, co
niszczy to, co w naszej modlitwie najistotniejsze � ca³ko-
wite, czyste poszukiwanie Boga, ca³kowite oddanie siê
Jemu. Tylko je�li bêdziemy zag³êbiaæ siê w modlitwie kon-
templacyjnej wytrwale i po wielokroæ, nasze fa³szywe ja
zacznie po trochu obumieraæ. Bêdziemy wtedy ¿yæ w wiêk-
szej wolno�ci skierowanej ku Bogu, aby zacz¹æ poznawaæ,
czym jest prze¿ywanie pe³nej jedno�ci z Bogiem i do�wiad-
czenie ca³kowitego z Nim zjednoczenia w mi³o�ci.

Postêpy w modlitwie, która prowadzi do �rodka
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