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9. Początki duchowego
wyczulenia

W dalszej ich drodze zaszed³ do jednej wsi. Tam pewna
niewiasta, imieniem Marta, przyjê³a Go w swoim domu.
Mia³a ona siostrê, imieniem Maria, która usiad³szy u nóg
Pana, s³ucha³a Jego s³owa. Marta zaœ uwija³a siê oko³o
rozmaitych pos³ug. A stan¹wszy przy Nim, rzek³a: „Pa-
nie, czy Ci to obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a mnie
sam¹ przy us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby mi pomog³a”.
A Pan jej odpowiedzia³: „Marto, Marto, martwisz siê
i niepokoisz o wiele, a potrzeba ma³o albo tylko jedne-
go. Maria obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie bêdzie po-
zbawiona”.

(£k 10, 38-42)

Maria z Betanii, siedz¹ca u stóp Jezusa i s³uchaj¹ca Jego
mowy, jest wzorcem pierwszych poruszeñ kontemplacji. Kie-
dy usiad³a, by pos³uchaæ Jego s³ów, nast¹pi³ w niej pewien
rodzaj wyciszenia sfery konceptualnej, które to wyciszenie
wynios³o j¹ daleko wy¿ej ponad zabiegany œwiat zadañ i obo-
wi¹zków, w którym ¿y³a Marta. Owo wyciszenie by³o wyni-
kiem jej pragnieñ dotarcia poza s³owami do w³aœciwego S³o-
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wa – ponad detalami Jego ludzkiej natury do Osoby, która
mówi, i znalezienia siê w ³¹cznoœci z Nim.

Maria z Betanii jest przyk³adem tego, jak rozwijaj¹cy siê
kontakt z Chrystusem przekracza zwyk³e zetkniêcie siê z Je-
go s³owami i nauczaniem, i prowadzi do rzeczywistej komu-
nii z Jego istot¹. Komunia ta to wzajemny odpoczynek w da-
rze obecnoœci drugiej osoby, bez poczucia, ¿e ktoœ musi coœ
zrobiæ lub powiedzieæ. Dar z samego siebie z³o¿ony Bogu
oraz Bo¿y dar dla nas s¹ dok³adnie tym, czym jest kontem-
placja, rozumiana w jej tradycyjnym sensie.

Z perspektywy naszej rozwijaj¹cej siê przyjaŸni z Chry-
stusem, s³owa Pisma Œwiêtego s¹ fragmentami rozmowy, któ-
ra prowadzi nas do komunii. Lectio divina jest najstarsz¹
chrzeœcijañsk¹ metod¹ medytacji. Dos³ownie lectio divina
oznacza „czytanie” – albo dok³adniej: s³uchanie – tekstu,
w który wierzymy, ¿e natchniony jest przez Boga. Praktyka
lectio divina nie powsta³a po to, aby dowiadywaæ siê czegoœ
na poziomie konceptualnym. Tym bardziej nie jest to studio-
wanie Biblii, które samo w sobie jest ogromnie przydatne,
choæ kiedy indziej. Jest to czytanie Pisma z najwiêkszym
poszanowaniem i rozumiane jako spotkanie z Chrystusem.
Dziêki refleksjom nad œwiêtymi tekstami, wyobraŸnia cz³o-
wieka, pamiêæ i rozumowanie zbli¿aj¹ siê do umys³u Chry-
stusa i do Jego sposobu rozumowania i odczuwania. Zrozu-
mienie Ewangelii i odpowiedŸ na ni¹ ulegaj¹ uproszczeniu
do jednego pragnienia albo do pojedynczego s³owa. Prowa-
dzi to nas ponad rozmowê, do chwil komunii z Bogiem.

Kiedy ws³uchujemy siê w Pismo w czasie lectio divina,
rozwa¿amy ró¿norakie aspekty danego tekstu, reagujemy
wdziêcznoœci¹, pokor¹, mi³oœci¹, ¿alem, radoœci¹ albo inny-
mi emocjami. Podobnie jak Maria odczuæ mo¿emy wycisze-
nie sfery konceptualnej. W miarê jak przyswajamy sobie treœæ
p³yn¹cego przekazu, Jezus staje siê nie jedynie konceptem,
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ale Osob¹, nie obrazem czy figur¹, lecz ¿yw¹ Obecnoœci¹.
Regularna praktyka lectio divina jest przebudzeniem Chry-
stusa, który w nas zasn¹³. Przebudzenie to mo¿emy nazwaæ
pocz¹tkiem duchowego wyczulenia. Celem ka¿dej duchowej
praktyki, czy to rytua³u, czy sakramentu, czy tekstu Pisma,
jest przebudzenie obecnoœci Bo¿ej, która ju¿ jest na miejscu.

Skoro tylko duchowe wyczulenie przebudzi siê w nas,
mo¿na je pielêgnowaæ i pog³êbiaæ w trakcie modlitwy, w swo-
istej praktyce kontemplacji. Aby podtrzymywaæ to wyczule-
nie, cz³owiek u¿yæ mo¿e krótkich zdañ lub s³ów, które wzbu-
dzaj¹ ogóln¹ i intymn¹ œwiadomoœæ Bo¿ej obecnoœci. Mo-
dlitewne zdanie lub s³owo mo¿e brzmieæ: „Bóg”, „Abba”,
„Pokój”, „PrzyjdŸ, Panie” itd. i mo¿e symbolizowaæ zamiar
przyjêcia Bo¿ej obecnoœci i dzia³ania w nas. Stajemy siê przez
to œwiadomi globalnej obecnoœci mi³uj¹cego Boga, która prze-
kracza koncepty, uczucia i konkretne czyny. „Ob³ok niewie-
dzy”2  utkany jest z systematycznych aktów uwalniania siê
od w³asnych myœli i zmartwieñ, i z przyzwolenia na Bo¿¹
obecnoœæ. Z czasem stanie siê to zwyczajem, dziêki któremu
mo¿emy stawiaæ siê w Bo¿ej obecnoœci prawie na zawo³a-
nie. Poznaj¹c w sposób inny ni¿ poznajemy zazwyczaj, po-
znanie Boga poprzez mi³oœæ odbywaæ siê bêdzie w naszej
modlitwie. Subtelne dzia³ania przyzwalaj¹ce na obecnoœæ
Bo¿¹ w trakcie modlitwy kontemplacyjnej wzmacniaj¹ du-
chowe wyczulenie i odró¿niaj¹ je od zwyczajnej czujnoœci
ogo³oconego umys³u. Chodzi tu raczej o ogo³ocenie samego
siebie. Bo¿a obecnoœæ wype³ni tê lukê i przemieni nasz¹
motywacjê w motywacjê p³yn¹c¹ z Ducha Œwiêtego.

2 Ob³ok niewiedzy to tytu³ czternastowiecznego dzie³a mistyczne-
go; autor odwo³uje siê czêsto do tego zbioru i albo wprost, albo
poœrednio nawi¹zuje do jego terminologii (przyp. t³um.). Wyd. pol-
skie: Poznañ 2001 (Wydawnictwo „W drodze”).
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Jeœli ktoœ jest szczególnie sk³onny do wizualizacji, mo¿e
wybraæ wewnêtrzn¹ obserwacjê Boga w trakcie modlitwy.
W tym wypadku nie tylko my sami przygl¹damy siê Bogu,
ale i Bóg spogl¹da na nas. Jeœli znajdziemy siê otoczeni przez
mi³osne spojrzenie Boga, nie musimy niczego robiæ, by przy-
wo³aæ Jego uwagê. Z naszej strony mo¿emy tylko przyj¹æ j¹
i oddaæ siê.

Trzecim sposobem na podtrzymanie duchowego wyczu-
lenia jest skoncentrowanie siê na oddechu. Praktyka ta pole-
ga na identyfikacji naszych zwyczajnych oddechów z wdy-
chaniem Bo¿ego Ducha i wydychaniem Bo¿ej mi³oœci
w œwiat. Kiedy uda nam siê, dziêki tym metodom, rozbudziæ
w sobie duchowe wyczulenie, zaznawaæ zaczniemy natural-
nej b³ogoœci w obecnoœci Misterium przekraczaj¹cego s³o-
wa i konkretne czyny, pamiêtaj¹c o w³aœciwej intencji mi³o-
œci, szacunku i oczekiwania na Boga w czystej wierze.

Powszechna mi³osna obecnoœæ Boga w czystej wierze
dostêpna jest dziêki subtelnemu korzystaniu z trzech œwiê-
tych symboli: s³uchania s³owa Bo¿ego, spogl¹dania na Boga
oraz oddychania w Duchu. Kiedy zbli¿amy siê w stronê we-
wnêtrznej ciszy i czujemy siê wezwani do odpoczynku w Pa-
nu, jest to dla nas jakbyœmy s³uchali, jakbyœmy widzieli i jak-
byœmy oddychali. Nie s³yszymy jednak ¿adnego s³owa, nie
widzimy ¿adnych obrazów, nie czujemy ¿adnego oddechu.
Duchowe zmys³y s¹ bowiem oparte na analogii. Kiedy du-
chowe wyczulenie przebudzi siê dziêki tym symbolom, same
symbole zostan¹ odstawione na bok i Duch Œwiêty umocni
w nas wiêŸ z Rzeczywistoœci¹, o której one œwiadcz¹. Prze-
chodz¹c ponad duchowymi zmys³ami, przekonanie o Bo¿ej
niezmiennej obecnoœci i dzia³aniu w naszym wnêtrzu, wieñ-
czy proces Boskiej przemiany.
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10. Przebudzenie duchowych
zmysłów

Gdy przebywa³ w jednym z miast, zjawi³ siê cz³owiek ca³y
pokryty tr¹dem. Gdy ujrza³ Jezusa, upad³ na twarz i pro-
si³ Go: „Panie, jeœli zechcesz, mo¿esz mnie oczyœciæ”.
Jezus wyci¹gn¹³ rêkê i dotkn¹³ go, mówi¹c: „Chcê, b¹dŸ
oczyszczony”. I natychmiast tr¹d z niego ust¹pi³. A On
mu przykaza³, ¿eby nikomu nie mówi³: „Ale idŸ, poka¿
siê kap³anowi i z³ó¿ ofiarê za swe oczyszczenie, jak prze-
pisa³ Moj¿esz, na œwiadectwo dla nich”. Lecz tym szerzej
rozchodzi³a siê Jego s³awa, a liczne t³umy zbiera³y siê,
aby Go s³uchaæ i uzyskaæ uzdrowienie z ich niedomagañ.
On jednak usuwa³ siê na pustkowie i [tam] siê modli³.

(£k 5, 12-16)

Jezus wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ trêdowatego, którego na-
tychmiast opuœci³a choroba. W widzialnym wymiarze, jak
pisze œw. £ukasz, Jezus uzdrowi³ trêdowatego. Znaczenie
Pisma Œwiêtego przekracza jednak widzialne znaki i doty-
czy niewidzialnego wymiaru Bo¿ej mocy, która zmierza do
uzdrowienia ca³ego cz³owieka. Dlatego mo¿emy powiedzieæ,
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¿e cuda Jezusa nie s¹ jedynie uzdrowieniem cielesnym, ale
maj¹ na celu przebudzenie duchowych zmys³ów.

Sakramenty Eucharystii, Chrztu i Bierzmowania s¹ poru-
szeniem, przez które Jezus udziela tej samej ³aski, jak¹ da-
wa³ w czasie swego ¿ycia, gdy wyci¹ga³ rêce i dotyka³ fi-
zycznych ran. Dotyk Jezusa o¿ywia duchowe zmys³y.

Wewnêtrzne uzdrowienie i uwolnienie od korzeni grze-
chu zachodzi w trzech wymiarach, które Ojcowie Koœcio³a
nazywali duchowymi zmys³ami. Duchowy zmys³ powonie-
nia jest pierwsz¹ ³ask¹, zmys³ duchowego dotyku jest ³ask¹
dzia³aj¹c¹ bardziej dog³êbnie, zaœ najwiêksz¹ ³ask¹ jest du-
chowy zmys³ smaku. Owe duchowe doznania odzwiercie-
dlaj¹ odpowiednio: poci¹g, bliskoœæ i kontakt z Bogiem.

Pocz¹tek duchowego wyczulenia – twarz¹ w twarz
z Chrystusem, komunia bytów – przedstawiona jest przez
Ojców jako duchowy zmys³ powonienia. Zapach jest przy-
ci¹ganiem lub odpychaniem, którego cz³owiek doœwiadcza
w zale¿noœci od mi³ej lub odra¿aj¹cej woni w pobli¿u. Nie
zajmuje to du¿o czasu, st¹d reakcja narz¹du powonienia wska-
zuje na „tak” albo na „nie” wobec roznosz¹cego siê zapa-
chu. Jeœli jest to zapach kwiatu albo perfum, jesteœmy ocza-
rowani. Jeœli chodzi o czosnek albo coœ nieprzyjemnego, wy-
chodzimy do innego pokoju.

Duchowy zmys³ powonienia uwyraŸnia siê wewnêtrzn¹
potrzeb¹ modlitwy, samotnoœci i ciszy – trwania w pokoju
i oczekiwaniu na Boga z mi³osn¹ uwag¹. Potrzeba ta nieod-
parcie poci¹ga nas do spotkania z Chrystusem, nawet jeœli
zdaje siê On nie przychodziæ przed d³u¿szy czas. S³owa Pie-
œni nad Pieœniami: „Woñ twych pachnide³ s³odka, olejek roz-
lany – imiê twe… Poci¹gnij mnie za sob¹! Pobiegnijmy!”
(Pnp 1, 3-4) nie oznaczaj¹, ¿e doœwiadczamy woni cudow-
nych perfum. Doœwiadczamy raczej wewnêtrznej potrzeby

UZDROWIENIE TRÊDOWATEGO



57

Boga, jakby Bo¿a obecnoœæ by³a wspania³ym aromatem
wyp³ywaj¹cym ze œrodka i przyci¹gaj¹cym nas do siebie.

Duchowy zmys³ dotyku jest dalszym rozwiniêciem du-
chowego wyczulenia. Jan, odpoczywaj¹cy na piersiach Je-
zusa podczas ostatniej wieczerzy, jest ¿ywym przyk³adem tej
³aski. S³owa okreœlaj¹ce „spoczywanie na piersiach” sugeru-
j¹, ¿e uczeñ pochyla³ siê na œrodek Jego klatki piersiowej, co
oznacza, ¿e bli¿ej Jezusowego serca nie móg³by siê ju¿ zna-
leŸæ. S³uchaj¹c bicia serca Zbawiciela, zosta³ wewnêtrznie
zanurzony w Jego mi³oœci. Duchowy zmys³ dotyku jest do-
œwiadczeniem bycia wewnêtrznie ogarniêtym przez Boga.
Duch, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, sk³ada ogromny wspania-
³y poca³unek poœrodku naszego ducha i tchnie w nasz¹ wolê,
we wrota ducha, oddech ¿ycia. Nasz ca³y byt doœwiadcza
Boga nie tylko jako potrzebê, ale tak¿e jako nieodwo³aln¹
obecnoœæ.

Jeszcze bardziej wnikliwie kontakt z Bogiem wyra¿a siê
w analogii zmys³u smaku. Psalmista nawo³uje, byœmy otwo-
rzyli siê na tego rodzaju ³askê: „Skosztujcie i zobaczcie, jak
dobry jest Pan” (Ps 34, 9a). Czym innym jest bycie wystarcza-
j¹co blisko drugiej osoby, by j¹ dotkn¹æ, a czym innym wej-
œcie w samo sedno jej bytu. Jedynie Bóg, który zamieszkuje
wnêtrze, mo¿e byæ doœwiadczony w ten intymny sposób.

Kiedy jemy, przetwarzamy pokarm w samych siebie i staje
siê on naszym cia³em. Podobnie, jeœli chodzi o ³¹cznoœæ z Bo-
giem, Jego obecnoœæ pojawia siê nie tylko jako nieodparta
potrzeba czy przytulenie, ale tak¿e jako jednocz¹cy czynnik
naszego wnêtrza. Taka jest ³aska Piêædziesi¹tnicy: Chrystus
¿yj¹cy nasze ¿ycie lub, dok³adniej, ¿yj¹cy nas.

Podobnie jak „woñ pachnide³” Oblubieñca traci na zna-
czeniu wobec wra¿enia Boskiego dotyku, a Boski dotyk
wobec Boskiego smaku, istnieje jeszcze wiêksza ³aska ni¿
chwilowe doœwiadczenie kontaktu z Bogiem. Ponad wszel-
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kim doœwiadczeniem, jakkolwiek duchowe czy g³êbokie by
ono nie by³o, istnieje misterium czystej wiary albo czystej
mi³oœci. Bóg, Boska energia jest tak gwa³towna i tak indywi-
dualna, ¿e ¿adna w³adza w cz³owieku nie mo¿e dociec Bo-
¿ej obecnoœci w jej najczystszej postaci. Wiara natomiast
mo¿e przyj¹æ j¹ przez akceptacjê. Rosn¹ce przekonanie p³y-
n¹ce z wiary, owoc oczyszczenia nieœwiadomoœci, widzi Boga
we wszystkim, a wszystko w Bogu.

Dojrzewanie wiary i mi³oœci uwalnia nas od naszych ocze-
kiwañ i od przywi¹zania do odkryæ duchowych zmys³ów. Kon-
templacja wyra¿a siê nie tylko przez duchowe zmys³y czy „od-
czuwan¹” obecnoœæ Boga, czy te¿ przez g³êbokie zanurzenie
siê w Nim naszych w³adz. Jest ona tak¿e wyra¿ona poprzez
przekonanie czystej wiary, która wierzy, ¿e Bo¿e S³owo jest
bez ustanku kierowane do naszego ducha, lecz na poziomie,
którego nie jesteœmy w stanie zg³êbiæ w tym ¿yciu. Sekretna
wymiana jest istot¹ kontemplacji. Jan od Krzy¿a nazywa j¹
ukryt¹ drabin¹ prowadz¹c¹ do przemieniaj¹cej jednoœci.

Podczas gdy owo pog³êbianie siê wiary mo¿e byæ proce-
sem stopniowym, uzdrowienie samo w sobie takie nie jest.
Trêdowaty uleczony zosta³ natychmiast. Cokolwiek powie
s³owo Boga, to siê staje od razu. Wskazuje nam to na krysz-
ta³owo czysty dotyk. Nie by³o to zwyk³e klepniêcie po ra-
mieniu. By³ to realny koniec jego choroby. Podobnie jest,
gdy wewnêtrzny dotyk dotrze do nas w modlitwie kontem-
placyjnej i kiedy Jezus wypowie: „Pokój z tob¹”. Nie jest
wa¿ne, jak ogromny by³by wtedy sztorm w twym ¿yciu, na-
tychmiast zapanowuje pokój. Kiedy „noc ciemna”3  nie mo¿e
ju¿ byæ ciemniejsza i wszystko uk³ada siê Ÿle, Pan mówi tyl-

3 Aluzja do poematu œw. Jana od Krzy¿a, Noche oscura del alma
(1577, „Ciemna noc duszy”), autor czêsto odwo³uje siê do moty-
wów z pism tego mistyka (przyp. t³um.).
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ko: „Pokój z tob¹” albo „Uspokój siê”, albo, jak rzek³ do
trêdowatego: „B¹dŸ oczyszczony”, i doœwiadczamy natych-
miast pokoju.

Wszechœwiat powsta³, gdy Bóg rzek³: „Niechaj siê stanie
œwiat³oœæ”. Gdy czyni On cuda, mówi: „Niechaj stanie siê
¿ycie”. Podobnie w czasie dotkliwego stresu albo przed³u¿a-
j¹cej siê nieobecnoœci pocieszenia, zupe³nie nagle Jezus do-
tyka naszej najg³êbszej istoty. Uzdrowienie przychodzi w ka¿-
dym wymiarze i wszystkie nasze winy s¹ zapomniane, jakby
nigdy nie by³y pope³nione.

Dotkniêcia Ducha Œwiêtego s¹ przemieniaj¹ce. Ich ce-
lem jest zaprowadzenie stopniowych zmian w naszej œwia-
domoœci. Przeobra¿enie naszej œwiadomoœci w umys³ Chry-
stusa jest celem modlitwy kontemplacji.

10. PRZEBUDZENIE DUCHOWYCH ZMYS£ÓW



75

14. Wytrwałość w modlitwie

Opowiada³ im te¿ przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni
siê modliæ i nie ustawaæ: „W pewnym mieœcie ¿y³ sêdzia,
który Boga siê nie ba³ i nie liczy³ siê z ludŸmi. W tym sa-
mym mieœcie ¿y³a wdowa, która przychodzi³a do niego
z proœb¹: «Obroñ mnie przed moim przeciwnikiem!».
Przez pewien czas nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie:
„Chocia¿ Boga siê nie bojê ani z ludŸmi siê nie liczê, to
jednak, poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê j¹
w obronê, ¿eby nie nachodzi³a mnie bez koñca i nie za-
drêcza³a mnie”.
I Pan doda³: „S³uchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy
sêdzia. A Bóg, czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybra-
nych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie
zwleka³ w ich sprawie? Powiadam wam, ¿e prêdko we-
Ÿmie ich w obronê. Czy jednak Syn Cz³owieczy znajdzie
wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?”.

(£k 18, 1-8)

Celem tej przypowieœci jest dodanie nam ducha, byœmy
nie ustawali w modlitwie i nie za³amywali siê, wci¹¿ prosili
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o to, czego nam potrzeba. Dla nas jest to raczej fantastyczne
opowiadanie, zawieraj¹ce odrobinê humoru, który jest tak
charakterystyczny dla przypowieœci. Wdowa jest symbolem
ka¿dego cz³owieka bêd¹cego w jakiejœ potrzebie. NajwyraŸ-
niej mia³a sprawê s¹dow¹ ze sw¹ ubezpieczalni¹. Regularnie
puka³a wiêc w drzwi sêdziego mówi¹c: „Pomocy, pomocy,
pomocy! Potrzebujê tych pieniêdzy, a ta firma chce na si³ê je
mieæ. B¹dŸ dla mnie sprawiedliwy”.

Sêdzia akurat by³ z tych, którzy nie przejmuj¹ siê spra-
wiedliwoœci¹, Bogiem ani losem tej¿e kobiety. Interesowa³
siê wy³¹cznie sob¹. Ostatecznie jednak z³ama³a go ona swym
stukaniem w drzwi, telefonami i telegramami. W koñcu po-
wiedzia³: „Nie mogê tego d³u¿ej znieœæ. Pozwolê jej wygraæ
sprawê, gdy¿ mam ju¿ doœæ tego nachodzenia dzieñ za dniem
i jej uporu”. W taki humorystyczny sposób przedstawiæ mo¿-
na dobroæ Bo¿¹. Czêsto nie myœlimy o Bogu w taki w³aœnie
sposób. Jeœli naciœniemy Boga wystarczaj¹co mocno, Bóg
nam odpowie. Wiêc „proszê..., proszê..., proszê...” maj¹ swoj¹
si³ê, wed³ug tego, co twierdzi tekst. Jezus mówi: „Nie prze-
stawaj. Jeœli ten niesprawiedliwy sêdzia w koñcu siê ugi¹³,
czy¿ Bóg w swej dobroci nie przyjdzie ci z pomoc¹, jeœli
wci¹¿ Go prosisz?”.

Dlaczego Bóg nie odpowiada nam wiêc szybciej? Dla-
czego mamy tak d³ugo czekaæ i dlaczego nie dostajemy wie-
lu rzeczy, o które prosimy?

W innym miejscu Pisma Œwiêtego Jezus zdaje siê wystê-
powaæ w roli surowego sêdziego. Chodzi o fragment tekstu,
gdy kobieta kananejska podesz³a i poprosi³a Jezusa o uzdro-
wienie swej córki. Poniewa¿ zdzia³a³ On ju¿ ró¿norodne cuda
uzdrowienia, nie oczekiwa³a, ¿e napotka na jakieœ wahania
z Jego strony. On natomiast nie odpowiedzia³ jej nic, nawet
kiedy aposto³owie wstawili siê za ni¹. Nie odpowiedzia³ jej
te¿, kiedy upad³a przed Nim na twarz i b³aga³a. Kiedy zaœ
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jeszcze bardziej prosi³a, powiedzia³ pod jej adresem nieprzy-
jemne s³owa, ¿e nie daje siê psom po¿ywienia przeznaczo-
nego dla dzieci. Spotka³a j¹ wiêc cisza, zniewaga i odrzuce-
nie. Ona jednak nadal oczekiwa³a, prosz¹c i maj¹c nadziejê.
Powiedzia³a te¿: „Nie proszê o wiele, tylko kilka okruchów.
Nie chcê chleba”. To jest wiara, która w koñcu przebi³a pan-
cerz Boga. Jezus zawo³a³: „Twoja wiara jest istotnie wielka!
Mo¿esz mieæ, cokolwiek chcesz!”.

Zwróæ uwagê, ¿e nast¹pi³o to dopiero po d³ugich chwi-
lach ciszy, poni¿enia i odrzucenia przez Jezusa oraz po po-
zornym fiasku jej modlitw. Owo opóŸnienie nie jest rzadkim
doœwiadczeniem prawdziwych poszukiwaczy Boga, kiedy to,
jak im siê zdaje, s¹ w bardzo wa¿nej potrzebie. Kobieta ka-
nanejska po prostu wytrwa³a w oczekiwaniu. Zauwa¿, ¿e
po³o¿enie jej cia³a przechodzi³o z pozycji stoj¹cej, przez klê-
cz¹c¹, do le¿¹cej. Przypuszczalnie symbolizuje to przemia-
nê, jak¹ milczenie Boga dokonywa³o w tej kobiecie. Zwiêk-
szy³o ono jej wiarê i doprowadzi³o j¹ do takiej przenikliwo-
œci, ¿e przebi³a siê przez wszystkie przeszkody i dotknê³a
serca Boga.

Milczenie jest jedn¹ z odpowiedzi na modlitwê. Bóg od-
powiada nie tyle przez zaspokajanie indywidualnych próœb,
ale przez zmianê zachodz¹c¹ w nas samych. Modlitwa jest
nie tyle po to, by zmieniæ Boga albo dan¹ sytuacjê, ale by
zmieniæ nas. Jeœli okolicznoœci zewnêtrzne na to pozwol¹,
otrzymamy te¿ to, o co prosimy. Jeœli istnieje taka mo¿liwoœæ,
¿e nasza wiara bêdzie dojrzewaæ podczas tego tajemniczego
dialogu pomiêdzy naszymi petycjami a Bo¿ym milczeniem,
mo¿emy przestaæ zwa¿aæ, czy nasze proœby zostan¹ spe³nio-
ne. Innymi s³owy, modlitwa jest po to, by wzmocniæ nasz¹
wiarê, która nie polega na proszeniu o coœ, ale na ca³kowi-
tym poddaniu samych siebie Bogu. Wiara oznacza powie-
rzenie ca³ego siebie nieskoñczonej mi³oœci Boga. To nieustan-
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na modlitwa. Poszczególne wzglêdy, które chcielibyœmy
otrzymaæ, nale¿¹ do niedojrza³ego stadium wiary. Dialog po-
miêdzy kobiet¹ kananejsk¹ a Jezusem jest tak¿e i naszym
doœwiadczeniem modlitwy trwaj¹cym mo¿e wiele lat, cza-
sem dwadzieœcia lub trzydzieœci. W nim, dziêki naszej wy-
trwa³oœci, Bóg prowadzi nas do najwa¿niejszej modlitwy,
która nie jest proœb¹, ale postaw¹ totalnego otwarcia na naj-
wa¿niejszy przekaz wszechœwiata, którym jest mi³oœæ. Prze-
kaz ten tworzy królestwo zarówno w nas, jak i doko³a. Kró-
lestwo Bo¿e nie jest wy³¹cznie w nas, jest ono tak¿e wszê-
dzie indziej. Dochodz¹c do niego w sobie, mo¿emy dostrzec
je wszêdzie.

Wiara rozwiewa ogromn¹ iluzjê natury ludzkiej: Bóg jest
nieobecny. Owo wielkie k³amstwo, Ÿród³o ca³ej ludzkiej bie-
dy, zapobiega swobodnemu wlaniu siê Bo¿ego ¿ycia i mi³o-
œci w nas i w œwiat. Celem nieustannej modlitwy jest dostêp
do tej prawdy, która jest dla nas najwa¿niejsza, czyli do na-
szego Bo¿ego Ÿród³a. Dla tych, którzy chodz¹ w obecnoœci
Bo¿ej i pozwalaj¹ jej wp³ywaæ na wszystkie ich relacje, to
co Boskie zawsze siê ujawnia, choæ najczêœciej w ukryciu.
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18. Chrześcijańskie oświecenie

Nazajutrz [Jan Chrzciciel] zobaczy³ podchodz¹cego ku
niemu Jezusa i rzek³: „Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi
grzech œwiata. To jest Ten, o którym powiedzia³em: Po
mnie przyjdzie M¹¿, który mnie przewy¿szy³ godnoœci¹,
gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie. Ja Go przedtem nie zna³em,
ale przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê ob-
jawi³ Izraelowi”. Jan da³ takie œwiadectwo: „Ujrza³em
Ducha, który zstêpowa³ z nieba jak go³êbica i spocz¹³ na
Nim. Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten, który mnie po-
s³a³, abym chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: «Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego na
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Œwiêtym». Ja to uj-
rza³em i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym”.

(J 1, 29-34)

Jesteœmy w czasie obchodów Bo¿ego Narodzenia i Epi-
fanii. Aby lepiej je poj¹æ, okres od Adwentu a¿ do Oczysz-
czenia Najœwiêtszej Panny porównaæ mo¿emy do piêcioak-
towej sztuki teatralnej napisanej na wzór Szekspira. Oœmielê
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siê s¹dziæ, ¿e Szekspir czerpa³ wiele pomys³ów z Pisma Œwiê-
tego i liturgii. W ka¿dym razie, piêcioaktowy dramat Szek-
spira zawiera³ zwykle punkt kulminacyjny w akcie trzecim.
Gdybyœ wiêc poszed³ do domu po akcie drugim, móg³byœ
równie dobrze wcale nie przychodziæ.

Akt pierwszy rozwijaj¹cego siê misterium Bo¿ego Naro-
dzenia/Epifanii rozpoczyna siê Adwentem. Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia to akt drugi. Olœniewa nas eksplozja œwiat³a,
w którym Odwieczne S³owo Bo¿e pojawia siê w ludzkiej,
uroczej postaci le¿¹cej w ¿³obie.

Epifania jest aktem trzecim. Oznajmia nam, co te¿ owa
eksplozja œwiat³a z sob¹ niesie. Wartoœci¹ œwiat³a jest umo¿-
liwienie dostrze¿enia w nim tego, co objawia. Tê w³aœnie
wiedzê gromadzi œwiêto Epifanii. To jest punkt kulminacyj-
ny misteriów Bo¿ego Narodzenia/Epifanii.

W akcie czwartym ma miejsce chrzest Jezusa w rzece
Jordan. Akt pi¹ty to wesele w Kanie. Ka¿de z tych wyda-
rzeñ, choæ historyczne, jest przez liturgiê uporz¹dkowane
w sposób, który objawia transcendentny wymiar misterium
Bo¿ego Narodzenia/Epifanii. Czcimy w ten sposób Boskie
œwiat³o i jego przekaz.

Epifania jest œwiêtem chrzeœcijañskiego oœwiecenia. W li-
turgii zdarzenia historyczne, które podkreœlaj¹ ten temat,
wspominane s¹ w nastêpuj¹cej kolejnoœci: przybycie magów,
chrzest Jezusa w Jordanie i wesele w Kanie. Poprzez obcho-
dy tych w³aœnie zdarzeñ historycznych, œwiêtujemy trzy wa¿ne
chwile ³aski. Pierwsz¹ jest objawienie Boskoœci Jezusa po-
ganom. Drug¹, objawienie Boskoœci Jezusa swemu w³asne-
mu ludowi. Trzeci¹ zaœ, objawienie Boskoœci Jezusa aposto-
³om, a poprzez nich nam wszystkim.

Powo³anie magów œwiadczy o odwiecznym powo³aniu
ka¿dego cz³owieka do jednoœci z Bogiem, w imiê S³owa sta-
j¹cego siê cia³em.
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Chrzest Jezusa w Jordanie jest aktualnym powo³aniem do
jednoœci z Bogiem, w której zaproszeni jesteœmy do przyjê-
cia i oddania siê Ewangelii.

Uroczystoœæ weselna w Kanie, a zw³aszcza zamiana wody
w wino, symbolizuje przemianê natury ludzkiej w Bosk¹ i mi-
styczne ma³¿eñstwo tych, którzy us³yszeli wezwanie Ewan-
gelii, poszli za nim i zaznali jednoœci z Bogiem.

Pe³ne znaczenie aktu czwartego i pi¹tego dramatu Bo¿e-
go Narodzenia/Epifanii polega na tym, ¿e ci, którzy przyjêli
chrzest, wcieleni zostali w cia³o Chrystusa. Us³yszeli od-
wieczne powo³anie ca³ej ludzkoœci, przyjêli wiarê w Jezusa
i znaleŸli siê na drodze do jednoœci z Bogiem. S¹ oni ¿ywy-
mi komórkami cia³a Chrystusa.

W powy¿szym fragmencie Ewangelii s³owo „spocz¹³” jest
s³owem kluczowym. W³aœciwie, grecki wyraz nie oznacza tu
tylko „spocz¹æ”, ale „na zawsze spocz¹æ”. Kiedy po spoczyn-
ku fizycznym wstajemy do pracy, odpoczynek ten towarzy-
szy naszemu dzia³aniu. W czasie chrztu œwiêtego, bierzmo-
wania i w ka¿dej chwili, gdy otrzymujemy Eucharystiê, zstê-
puje na nas Duch Œwiêty. Duch Œwiêty pozostaje z nami prze-
kszta³caj¹c materia³, jakim jest ¿ycie codzienne, w doœwiad-
czenie ¿ycia Bo¿ego.

Pierwszym wymiarem spoczynku jest wolnoœæ od dobro-
wolnego grzechu. Grzech wywo³uje alienacjê, poczucie winy,
chaos i smutek. Nie stwarza wiêc przestrzeni, w której spo-
cz¹³by Duch Œwiêty. By³oby to jak zaproszenie kogoœ do snu
w ³ó¿ku pokrytym kolcami. Pierwszym tchnieniem Ducha jest
odpoczynek od dobrowolnego grzechu. Jezus nie pope³ni³ grze-
chu, st¹d Duch Œwiêty z ³atwoœci¹ na Niego zst¹pi³. Natomiast
mniej ³atwo zstêpuje Duch na cz³onków Jego „cia³a”. Dla pro-
cesu przemiany konieczne jest oczyszczenie.

Drugim wymiarem spoczynku jest wolnoœæ od sk³onno-
œci do grzechu. Oczyszczenie dotyczy wtedy nie tyle grze-
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chu osoby, ile jego Ÿróde³, którymi s¹ fa³szywe ja i scentrali-
zowane na nim programy na szczêœcie, które nie mog¹ siê
sprawdziæ. Grzechy g³ówne nie ujawniaj¹ siê w grzechach
faktycznych, ale w tendencjach cz³owieka do stawiania sie-
bie ponad potrzebami innych ludzi.

Trzecim wymiarem spoczynku jest wolnoœæ od fa³szywe-
go ja. Najdoskonalszym rodzajem odpoczynku jest spoczy-
nek doskona³ej mi³oœci, w którym jaŸñ, jako stabilny punkt
odniesienia, poddaje siê transcendencji. Mi³oœæ Bo¿a rozsze-
rza nasze obwarowane horyzonty ponad nasze pragnienia
i egotyczne dowartoœciowanie.

Epifania jest antycypacj¹ mêki, œmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa (Jego zst¹pienie do wód Jordanu i wyjœcie
z nich). Jest œwiêtem, które przywo³uje na pamiêæ nasze do-
œwiadczenie oczyszczenia i roz³adowania naszej podœwiado-
moœci. Jest naszym udzia³em w chrzcie Jezusa. Wychodzi-
my z ciemnoœci i zamêtu, z wód oczyszczenia i doznajemy
nieogarnionego spoczynku Ducha Œwiêtego.

EPIFANIA – I
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26. On jest naprawdę obecny

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, choæ drzwi by³y zamkniête z obawy przez ̄ y-
dami, przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: „Pokój
wam!”. A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali
siê zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do
nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy-
³am”. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: „We-
Ÿmijcie Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane”.

(J 20, 19-23)

Pokój Pañski jest najwiêkszym darem, jaki otrzymujemy
w tym dniu. Pokój jest bowiem czymœ wspanialszym ni¿ ra-
doœæ czy inne emocje. Jest on ponad radoœci¹ i ponad cier-
pieniem. Polega na ponownym zakorzenieniu siê ca³ego na-
szego bytu we w³asnej to¿samoœci, w swym •ródle, tak ¿e
poczucie od³¹czenia od Boga s³abnie. Skoro tylko ³aska Piêæ-
dziesi¹tnicy dokona swego dzie³a, na zawsze niknie poczu-
cie od³¹czenia do Boga.

DZIEÑ PIÊÆDZIESI¥TNICY – I
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Pokój definiuje siê jako harmonia zaistnia³ego porz¹dku:
wszystko na w³aœciwym miejscu. W³aœciwy porz¹dek dla
cz³owieka polega zaœ na widzeniu, s³yszeniu, dotykaniu, od-
czuwaniu i smakowaniu Boga we wszystkim, co siê dzieje.
Duch Œwiêty przychodzi dziœ po to, by przebudziæ nas na
B³ogos³awieñstwa, które nios¹ uzdrowienie braków na ka¿-
dym kolejnym poziomie wzrostu ludzkiej œwiadomoœci i które
przynosz¹ harmoniê porz¹dku w ca³y nasz byt. St¹d warto-
œci ludzkie i Boskie s¹ ze sob¹ zjednoczone w doskona³ej
prostocie i jednoœci.

Duch Œwiêty zst¹pi³ na dom, gdzie zgromadzili siê ucznio-
wie, z tak¹ si³¹, ¿e sprawia³ wra¿enie tornada lub huraganu.
Wszyscy w s¹siedztwie us³yszeli to i zbiegli siê pytaj¹c: „Co
siê sta³o?”. Ludzie z wszystkich stron œwiata obecni w tym
dniu w Jerozolimie s³yszeli aposto³ów mówi¹cych o cudow-
nych dzie³ach Boskich w ka¿dym z jêzyków. To obrazuje,
czym ma siê staæ przemiana ¿ycia chrzeœcijañskiego. Wyra-
¿a to harmoniê ca³ego naszego bytu w stosunku nie tylko do
nas samych, ale i do ka¿dej ¿yj¹cej istoty.

Podczas wydarzeñ Piêædziesi¹tnicy ludzie us³yszeli Boga
przemawiaj¹cego do nich we wszystkich jêzykach ziemi.
£aska Piêædziesi¹tnicy umo¿liwia nam us³yszenie Boga zwra-
caj¹cego siê do ka¿dego cz³owieka w ka¿dej chwili. Tak wiêc
wszystko, co wewn¹trz i co na zewn¹trz staje siê wyrazem
Boskoœci. B³ogos³awieñstwa i Siedem Darów Ducha Œwiê-
tego udzielaj¹ nam si³, by ¿yæ w otoczeniu Bo¿ej obecnoœci
i dzia³ania. Bóg zawsze jest obecny. W przesz³oœci s¹dzili-
œmy, ¿e jest On daleki. I na tym polega³a monumentalna ilu-
zja uniemo¿liwiaj¹ca nam szczêœcie.

¯yjemy wci¹¿ w oczekiwaniu na odpowiedni moment,
w którym to nawrócimy siê i zaczniemy ¿yæ wed³ug cnót albo
zaczniemy modliæ siê czy te¿ zostaniemy jakimiœ duchowny-
mi. Wszyscy czekamy na odpowiednio dobr¹ sytuacjê, gdy
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w koñcu bêdziemy mieæ czas na modlitwê, refleksjê, czyta-
nie duchowe, pomoc innym, kiedy to pojednamy siê z naszy-
mi nielubianymi krewnymi, kiedy bêdziemy mogli przeba-
czyæ wrogom, naszym nauczycielom, Koœcio³owi, matkom,
ojcom i w koñcu samemu sobie. Ten nieweso³y stan rzeczy
musi ulec zmianie. Zmiana zaœ zajdzie wtedy, gdy pozwoli-
my sobie widzieæ, odczuwaæ, dotykaæ i smakowaæ obecnoœæ
Bosk¹ w³aœnie teraz. Na drodze stoi nam zaœ jedynie nasze
przyzwyczajenie do niewidzenia Boga.

Dopóki nie zaczniemy ¿yæ rzeczywistoœci¹ obecnej chwili,
przek³adamy wci¹¿ zmianê na póŸniej. Sposobem na prze-
mianê jest zaœ widzenie obecnoœci Chrystusa w danym mo-
mencie. £aska Piêædziesi¹tnicy dokona tego dzie³a, jeœli tyl-
ko siê przy³o¿ymy. Powiedz wiêc: „Oto On! Widzê Go – ukry-
tego w tej sytuacji, w tej okropnej osobie, w tym bólu ¿o³¹d-
ka, w tej osza³amiaj¹cej radoœci...”. On zaœ jest w obecnej
chwili, niezale¿nie od jej rodzaju.
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31. Przebudźcie się!

W jakieœ osiem dni po tych naukach wzi¹³ z sob¹ Piotra,
Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê
modli³, wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzie-
nie sta³o siê lœni¹co bia³e. A oto dwóch mê¿ów rozma-
wia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni
w chwale i mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dope³-
niæ w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli
zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwu
mê¿ów, stoj¹cych przy Nim. Gdy oni siê z Nim rozstawa-
li, Piotr rzek³ do Jezusa: „Mistrzu, dobrze ¿e tu jesteœmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Moj¿esza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedzia³ bowiem, co
mówi. Gdy jeszcze to mówi³, pojawi³ siê ob³ok i os³oni³
ich; zlêkli siê, gdy weszli w ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê
g³os: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego s³uchajcie!”.
W chwili gdy odezwa³ siê ten g³os, okaza³o siê, ¿e Jezus
jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie ni-
komu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

(£k 9, 28-36)
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Przypatrzmy siê kontekstowi, w którym wystêpuje owa
cielesna gloryfikacja Jezusa. Wygl¹da na to, ¿e wewnêtrzna
œwiat³oœæ, któr¹ skrywa³, wydosta³a siê na zewn¹trz z tak
wzmo¿on¹ intensywnoœci¹, ¿e nasyci³a sob¹ Jego ubiór i wy-
wo³a³a nadzwyczajne promieniowanie. Boska osoba S³owa
jest Ÿród³em tego œwiat³a. Jezus bardzo dobrze ukrywa³ to
œwiat³o podczas swego ziemskiego ¿ycia. Przemienienie po-
winniœmy zaœ traktowaæ jako normalny, w³aœciwy Jezusowi
stan, gdy¿ w Jego cz³owieczeñstwie nie by³o nic, co mog³o-
by ograniczaæ chwa³ê. Moj¿esz, gdy schodzi³ z góry Synaj,
musia³ zas³aniaæ twarz welonem, z powodu nadzwyczajnej
jasnoœci bij¹cej z jego twarzy, tak ¿e ¿aden z Izraelitów nie
oœmiela³ siê na niego spojrzeæ. Równie¿ Jezus musia³ ukry-
waæ obecnoœæ Bo¿ej Osoby w swym cz³owieczeñstwie. Wiara
jednak dostaje siê pod ten welon i dotyka Przedwiecznego
S³owa. Uczniowie byli te¿ ju¿ na to gotowi. By³a to chwila,
podczas której Jezus móg³ na chwilê byæ sob¹.

Przypominasz sobie, jak w opowiadaniu ewangelicznym
o Marii i Marcie, Maria z Betanii usiad³a u stóp Jezusa w ca³-
kowitym i niepodzielnym skupieniu? W miarê jak s³ucha³a
Jego s³ów, zatapiaj¹c siê w ich najg³êbsze znaczenie, wkra-
cza³a w najdrobniejsze detale Jego cz³owieczeñstwa i otwie-
ra³a siê na Bosk¹ Osobê, która je posiada³a. Na tym w³aœnie
polega nasza aktywnoœæ podczas modlitwy kontemplacyjnej.
Pozwalamy sobie zawiesiæ funkcjonowanie naszych racjonal-
nych w³adz i wywijamy siê ograniczeniom ich sposobu poj-
mowania. Nasza œwiadomoœæ przemyka w szpary miêdzy
myœlami, uczuciami i obserwacjami i koncentruje siê na oso-
bie Chrystusa. S³owa Jezusa powiedziane do Samarytanki:
„Jestem nim Ja, który z tob¹ mówiê”, zapraszaj¹ nas do zoba-
czenia Chrystusa w ka¿dym cz³owieku, a tak¿e w ka¿dym
zdarzeniu. Kosmos jest cia³em Chrystusa w ró¿norodnych
formach ekspresji. W miarê jak dojrzewa wiara, przebranie,
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pod jakim wystêpuje Bóg, zsuwa siê i nieustannie widzimy
obecnoœæ Bosk¹ i jej przejawy w naszym wnêtrzu i doko³a nas.

Wydarzenie ewangeliczne jest wprowadzeniem do mo-
dlitwy kontemplacyjnej i do jej owoców w codziennym ¿y-
ciu. Aposto³owie, gdy ucieszyli siê z przebudzenia swej wia-
ry, powrócili do dolin, „widz¹c, ¿e Jezus jest sam”. S³owa te
odnosz¹ siê do percepcji obecnoœci Boskiej we wszystkim.

Dla tych trzech uczniów Przemienienie by³o zaledwie jed-
nym z doœwiadczeñ. Nadzwyczajna ³aska Przemienienia nie
utwierdzi³a ich na sta³e w œwiadomoœci Boga. Jednak¿e by³
to niew¹tpliwie kluczowy moment w ich ¿yciu. Kiedy zdo-
bêdziemy siê na spostrze¿enie, ¿e tekst ten jest zwierciad³em
odbijaj¹cym to, co dzieje siê w nas dziêki modlitwie kon-
templacyjnej, stanie siê ono tak¿e kluczowym momentem
w naszym ¿yciu.

„Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na
górê, aby siê modliæ”. Nie wybrali siê w drogê sami. W mo-
dlitwie kontemplacyjnej mo¿emy mieæ poczucie bycia nie-
sionym lub prowadzonym za rêkê albo te¿ bycia pchniêtym
w to doœwiadczenie.

Góra symbolizuje miejsce odludne, wolnoœæ od trosk
i zmartwieñ nizin, które reprezentuj¹ codzienne ¿ycie. Wcho-
dz¹c w atmosferê rekolekcji, my tak¿e stajemy na odludnym
miejscu. Mo¿e jest tak, ¿e Bóg d³ugo oczekiwa³, by wprowa-
dziæ nas w tê w³aœnie sceneriê, czas i towarzystwo. Mogli-
œmy te¿ otrzymaæ tê sam¹ ³askê w innych sytuacjach. Bóg
jednak czêsto wybiera okolicznoœci, które s¹ najkorzystniej-
sze, by wycisn¹æ na nas znamiê ³aski.

„Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni”. Sen
aposto³ów symbolizuje nie zmêczenie, ale g³êboki odpoczy-
nek kontemplacji, odpoczynek wynikaj¹cy z wy³¹czenia na-
szego zwyczajnego strumienia œwiadomoœci i jego konkret-
nej zawartoœci. Przechodzimy ponad myœlami, uczuciami
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i percepcj¹ zmys³ów i prowadzeni jesteœmy przez Ducha
Œwiêtego w samotnoœæ naszego najskrytszego ¿ywota.

Zwróæ uwagê, ¿e aposto³owie zapadli w g³êboki sen. By³
to odpoczynek pochodz¹cy z dog³êbnego zaabsorbowania
i zapomnienia o sobie, oznaczaj¹cy, ¿e ludzie ci odstawili na
bok swe zewnêtrzne zmys³y i nawet, przynajmniej na chwi-
lê, swe fa³szywe ja. W odpoczynku tym, gdy wszystko siê
uspokaja, przestajemy reflektowaæ, i nasza œwiadomoœæ od-
poczywa w obecnoœci Boskiej. Obecnoœæ ta nie jest jednym
z przedmiotów obserwacji, jest po prostu obecna. G³êboki
odpoczynek, który siê z ni¹ ³¹czy, wi¹¿e nas z Bogiem i przy-
gotowuje nas na Boski przekaz, który nas przemienia. Pro-
wadzi nas to tak¿e do bezpoœredniego kontaktu z podœwia-
domoœci¹.

Kontakt ten mo¿e zachodziæ na dwa sposoby. Jeden z nich
polega na pozbywaniu siê wypartego materia³u emocjonalne-
go z naszej osobistej historii. Na tym polegaj¹ noce ciemne,
które prowadz¹ nasze fa³szywe ja do niechybnego koñca. Pro-
wadzeni jesteœmy do prawdy o sobie: do rozpoznania ciemnej
strony naszej osobowoœci, mieszanych motywacji i emocjo-
nalnych zranieñ z przesz³oœci. Drugi sposób kontaktu z pod-
œwiadomoœci¹ wi¹¿e siê z uwolnieniem energii duchowych,
które zosta³y wyparte w trakcie rozwoju fa³szywego ja.

Po g³êbokim œnie kontemplacji uczniowie budz¹ siê.
„Przebudzenie” jest kluczowym s³owem w kontemplacyjnym
podejœciu do Ewangelii. Jednym z owoców przebudzenia jest
podwy¿szona percepcja duchowa. Uczniowie przecie¿ „uj-
rzeli Jego chwa³ê i obydwu mê¿ów stoj¹cych przy Nim”.
Szczêœcie p³yn¹ce z zobaczenia chwa³y Jezusa nape³ni³o
uczniów wewnêtrznie, jak i zewnêtrznie, i pozostawi³o w nich
gor¹ce d¹¿enie do wyd³u¿enia tej chwili. Piotr wyrazi³ swe
pragnienie nastêpuj¹co: „Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy!”.
Któ¿ nie chcia³by byæ wtedy na Górze Przemienienia? £a-
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two jest powiedzieæ: „Nie przywi¹zuj siê do pocieszenia
Boskiego”. Im jednak szczêœliwoœæ jest wiêksza, tym trud-
niej jest powróciæ do normalnego biegu ¿ycia.

Piotr „nie wiedzia³, co mówi”. Przemawiaj¹c, da³ upust
swej niecodziennej radoœci. Kiedy jeszcze mówi³, „pojawi³
siê ob³ok i os³oni³ ich”. Ob³ok wskazuje, ¿e prawdziwa ³¹cz-
noœæ miêdzy aposto³ami a Bogiem sta³a siê odt¹d mo¿liwa,
a wiêzy te zacisnê³y siê podczas g³êbokiego snu kontempla-
cji. „Os³oniêcie” jest kolejnym kluczowym wyra¿eniem w Pi-
œmie Œwiêtym, oznaczaj¹cym najg³êbsze doœwiadczenia. Sa-
lomon wraz z ca³ym zgromadzeniem os³oniêci zostali ob³o-
kiem, który wype³ni³ œwi¹tyniê podczas pierwszej uroczy-
stoœci jej dedykacji. Maria, matka Jezusa, os³oniêta by³a Du-
chem Œwiêtym w chwili zwiastowania.

Z ob³oku rozleg³ siê g³os mówi¹cy: „To jest Syn mój,
Wybrany, Jego s³uchajcie!”. By³o to bowiem spotkanie z Bo-
giem, podobne spotkaniu Jezusa z Samarytank¹ przy studni,
w Ewangelii œw. Jana. Jednak w jej przypadku intensywnoœæ
doznania by³a spowita zas³on¹ cz³owieczeñstwa Jezusa. Tu-
taj zaœ zachodzi zupe³ny kontakt z obecnoœci¹ Bo¿¹, która
doprowadza fa³szywe ja do milczenia.

Gdy uczniowie le¿eli jeszcze na ziemi, Jezus podszed³
i dotkn¹³ ich, rozwiewaj¹c ich lêk. £¹cznoœæ z Bogiem cha-
rakteryzuje siê z pocz¹tku pewn¹ atmosfer¹ przera¿enia, wnet
jednak uspokaja i pociesza. Nieprzewidywalnoœæ i g³êbia ta-
kiego spotkania przy³apuje znienacka system, na którym opie-
ra siê bezpieczeñstwo cz³owieka, i odnotowuje on niema³e
dr¿enie. Wtedy te¿ obecnoœæ Bo¿a sk³ada wielki poca³unek,
jeœli tak mo¿na powiedzieæ, w sam œrodek ludzkiego ducha
i nadzwyczajna s³odycz przenika przez wszystkie zmys³y
i w³adze, nios¹c ze sob¹ g³êboki pokój.

Pokrzepieni przez Jezusa, uczniowie zeszli z góry i po-
wrócili do normalnego ¿ycia, posiadaj¹c ju¿ jednak w sobie
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kontemplatywn¹ perspektywê. Gdy obecnoœæ Bo¿a raz sta³a
siê czêœci¹ ich zwyczajnej rzeczywistoœci, odnajduj¹ ju¿
Bosk¹ osobê w Jezusie i znajduj¹ Boga we wszystkim.

W podobnym stylu modlitwa kontemplacyjna prowadzi
do przebudzenia w nas œwiadomoœci Chrystusa i Jego osobi-
stego doœwiadczenia Najwy¿szej Rzeczywistoœci, Abba, Boga
o nieskoñczonym mi³osierdziu, troskliwoœci i opiece nad
ka¿d¹ ¿yj¹c¹ istot¹.
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32. Odpocząć wewnętrznie

Po szeœciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i za-
prowadzi³ ich samych osobno na górê wysok¹. Tam siê prze-
mieni³ wobec nich. Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e, tak jak
¿aden na ziemi folusznik wybieliæ nie zdo³a. I ukaza³ siê im Eliasz
z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzek³
do Jezusa: „Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Elia-
sza”. Nie wiedzia³ bowiem, co powiedzieæ, tak byli przestra-
szeni. I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich, a z ob³oku odezwa³
siê g³os: „To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie!”. I za-
raz potem, gdy siê rozejrzeli, nikogo ju¿ nie widzieli przy sobie,
tylko samego Jezusa.

(Mk 9, 2-8)

Œwiêto Przemienienia obchodzone jest w Koœciele 6 sierp-
nia, ale Ewangelia o Przemienieniu Pañskim odczytywana
jest tak¿e w drug¹ niedzielê Wielkiego Postu. W kontekœcie
Wielkiego Postu tekst ten nastêpuje po kuszeniu Jezusa na
pustyni, wskazuj¹c, ¿e praktyka ascetyczna, doœwiadczenie
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pustyni i pokuta s¹ przygotowaniem przemienienia. Doœwiad-
czenie Boga (przekaz Bo¿ej œwiadomoœci) ma miejsce w ta-
kim stopniu, w jakim gotowi jesteœmy na jego przyjêcie. Okres
spêdzony przez Jezusa na pustyni nastêpuje po chrzcie w Jor-
danie, podczas którego wydaje siê, ¿e namaszczony zosta³
przez Ducha Œwiêtego, otrzymuj¹c pe³niê œwiadomoœci Bo-
skiej Osoby i swej misji. Duch poprowadzi³ Go na pustyniê,
a On w swoim czasie poprowadzi³ swych uczniów na wyso-
k¹ górê.

Nad rzek¹ Jordan g³os z ob³oku obwieœci³: „To jest mój
Syn umi³owany. W Tobie mam upodobanie”... albo: „W Nim
spoczê³o moje upodobanie”. Duch Œwiêty zst¹pi³ w formie
go³êbicy i spocz¹³ na Nim. Spoczêcie Ducha Œwiêtego i Je-
go odpoczynek w Jezusie by³y wiêc znakiem ³¹cznoœci z Bo-
giem i przyjêcia Jego przekazu. Na tym polega wewnêtrzna
przestrzeñ, w której otwieramy siê ca³kowicie na Boga i na
Jego dzia³anie w nas. Oznacza to, ¿e my tak¿e uczestniczy-
my w odpoczynku Ducha Œwiêtego w Jezusie. Jego œwiado-
moœæ Najwy¿szej Rzeczywistoœci, Abba, Boga nieskoñczo-
nego mi³osierdzia objê³a nas tak¿e.

W kontekœcie namaszczenia Chrystusa Duchem Œwiêtym
i objêcia nas wszystkich tym namaszczeniem, doœwiadcze-
nie wydarzeñ na tej œwiêtej górze posiada wielkie znaczenie.
Praktyka kontemplacji otwiera nas na delikatny, choæ stanow-
czy, wp³yw prawdy, œwiat³a i mi³oœci.

Doœwiadczenie uczniów jest wzorcem przebudzenia na-
szego duchowego wyczulenia. Pierwszy znak tej duchowej
postawy nazwany zosta³ przez Ojców Koœcio³a: „boskim aro-
matem”. Aromat wywo³ywaæ ma analogiê zmys³owej s³ody-
czy Bo¿ej obecnoœci. Obecnoœæ Bo¿a, podobnie jak przy-
jemne sensacje zmys³owe, jest powabna. Urok dostêpny ze-
wnêtrznym zmys³om jest oczywiœcie inny ni¿ ten oddzia³uj¹-
cy na wewnêtrzne doœwiadczenia ³aski, które wiedzie nas do
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naszego najintymniejszego centrum. Nie jest wymagana re-
fleksja, wysi³ek ani ¿adne dzia³anie z naszej strony. Piêkno
pojawia siê dlatego tylko, ¿e obecnoœæ Bo¿a tu jest. Skoro
tylko przeszkody, które zatrzymuj¹ j¹ w ukryciu naszego co-
dziennego ¿ycia, ulegn¹ wystarczaj¹cemu os³abieniu, Boski
aromat wymyka siê poprzez szczeliny pomiêdzy naszymi
mechanizmami obronnymi, i doœwiadczamy powabu s³ody-
czy obecnoœci Bo¿ej. Jest to poci¹g do czegoœ, co znajduje
siê w nas, a z czego nie zdawaliœmy sobie sprawy, przynaj-
mniej nie w takim stopniu. Bóg unosi r¹bek welonu i aromat
Bo¿ej obecnoœci wydostaje siê. Jak aromat w domu Szymo-
na, który wype³ni³ ca³y dom, obecnoœæ Bo¿a wype³nia nasz
ca³y byt swym wdziêkiem. Przebudzenie na tê obecnoœæ wi-
doczna jest w tym wydarzeniu, gdy Jezus prowadzi uczniów
na szczyt góry. Nawet jeœli czas naszej modlitwy jest nieupo-
rz¹dkowany, nieznoœny, nudny i prowadz¹cy donik¹d, tajem-
nicze namaszczenie nie pozwoli nam odejœæ. Na pewnym
poziomie czujemy poci¹g do ciszy, samotnoœci, modlitwy
i potrzebê wytrwania.

Chrystus ca³y ten czas wzywa nas: „PrzyjdŸcie do mnie
wszyscy, którzy obci¹¿eni i utrudzeni jesteœcie, a Ja dam wam
odpocz¹æ”. Odpoczynek ten odnosi siê do wewnêtrznego
³adu, spokoju, niezg³êbionego pokoju, zakorzenienia bytu
i zjednoczenia z Bogiem.

„Odpoczynek” zak³ada, ¿e zaczynamy doœwiadczaæ jed-
noœci z umys³em Chrystusa, Jego œwiadomoœci¹ Boga nie-
skoñczonego mi³osierdzia, troskliwoœci o wszystko, co jest,
i oddanego swemu stworzeniu. Odpoczynek ten zapewnia
nas, ¿e na najg³êbszym poziomie wszystko jest w porz¹dku.
Najwiêksza wolnoœæ polega na odpoczynku w Bogu zarów-
no w czasie cierpienia, jak i radoœci. Bóg by³ bowiem jedna-
kowo obecny w Jezusie w czasie Jego uni¿enia na krzy¿u,
jak i na górze Przemienienia.
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Doznania duchowego dotyku s¹ bardziej intymnym do-
œwiadczeniem przebudzenia duchowego wyczulenia. W cu-
dach Jezusa spotykamy czêste odniesienie do dotyku. Doty-
ka³ ma³e dzieci i bra³ je w ramiona. Obejmowanie dzieci sym-
bolizuje zaœ uœcisk Boga, w którym nie tylko, ¿e jesteœmy
zauroczeni obecnoœci¹ Bo¿¹, ale jesteœmy w najbli¿szym
kontakcie z ni¹. Jezus dotkn¹³ rêki teœciowej Piotra, jak i córki
Jaira, a one powsta³y. Dotyk Jezusa zapocz¹tkowuje proces
wewnêtrznego zmartwychwstania. Niesie on zdrowie we
wszystkie sfery naszego bytu.

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ofiaruje najbardziej
wyrafinowan¹ naukê poprzez symbol smaku. Eucharystia
dotyka zjednoczenia z Bogiem, które przewy¿sza zmys³y. Jest
wewnêtrznym przenikaniem duchowym. Wzbudza œwiado-
moœæ, która mo¿e powiedzieæ: „Ojciec i Ja jesteœmy jedno”.
Jednoœæ ta symbolizowana jest przemian¹ chleba i wina
w Cia³o i Krew. Jest to obietnica, ¿e Bóg pragnie wejœæ w ka¿-
dy aspekt naszego ludzkiego ¿ycia, nawet w strukturê naszych
komórek, a staj¹c siê z nami jedno, w ca³oœci wzi¹æ nas do
siebie.
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