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PRZYPOWIE�Æ O ÆWICZENIU CZUJNO�CI

Pewien brat przyszed³ do Sketis do abba Moj¿esza,
prosz¹c go o s³owo.

A starzec mu odpowiedzia³:
�Id�, usi¹d� w swojej celi, a cela ciê wszystkiego nauczy�.

Apo 500

Siedzenie w celi by³o dla starców wa¿nym æwicze-
niem. Mogli oni zatem powiedzieæ: �Nie potrzebu-
jesz robiæ nic pobo¿nego. Nie musisz modliæ siê ani
po�ciæ. Tylko zno� siebie w swojej celi. Nie wypusz-
czaj swego cia³a z celi. Decyduj¹ce jest to, ¿eby� nie
ucieka³ przed sob¹, ale aby� znosi³ przed Bogiem sie-
bie takiego, jakim jeste��.

Ja proponujê nastêpuj¹ce æwiczenie: Usi¹d�
w swoim pokoju na pó³ godziny. Nie bierz do rêki
¿adnej ksi¹¿ki, nawet Biblii. Nie my�l o ¿adnych
sprawach. Nie medytuj ani nie odmawiaj ¿adnej mo-
dlitwy. Twoje zadanie polega na tym, by usadowiæ
siê po prostu przed Bogiem i obserwowaæ, co siê
w tobie budzi. Mnisi okre�laj¹ to æwiczenie s³owem
nepsis � czuwanie. Porównuj¹ w nim mnicha do ry-
baka. Czeka on w swojej ³ódce, a¿ woda przed nim
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uspokoi siê. Potem widzi, jak w spokojnej wodzie
pojawiaj¹ siê ryby. Wtedy mo¿e je chwytaæ. Tak te¿
i ty mo¿esz czekaæ w swoim pokoju, a¿ woda wo-
kó³ ciebie uspokoi siê i oczy�ci. Kiedy odczujesz,
¿e wszystko w tobie siê unosi � bierz to w rêce
i przekazuj Bogu. Wtedy te¿ poznasz, która �ryba�
mo¿e ciê nasyciæ, a któr¹ powiniene� z powrotem
wrzuciæ do wody.

To proste æwiczenie. Zobaczysz wszak¿e, ¿e nie
jest ono takie ³atwe, jak siê wydawa³o. Siedzisz
przecie¿ bezbronny przed Bogiem. Ostatnio pod-
czas pewnego kursu poprosi³em ludzi, by wykonali
to æwiczenie. Dla wielu by³o to niezwykle wa¿ne
do�wiadczenie. Dowiedzieli siê o sobie czego�, cze-
go dotychczas nie poznali ani na modlitwie, ani pod-
czas medytacji. I nagle w tej bezbronno�ci znale�li
siê ca³kiem blisko Boga. Odkryli swoj¹ prawdê i po-
czuli siê w swojej prawdzie ca³kowicie ukochani
przez Boga. To ich uwolni³o i nape³ni³o g³êbokim
pokojem.
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PRZYPOWIE�Æ O POZOSTAWIANIU

Pewien brat radzi³ siê abba Moj¿esza, mówi¹c:
�Widzê cel przed sob¹, ale nie potrafiê go osi¹gn¹æ�.

Starzec mu odpowiedzia³: �Je�li nie staniesz siê martwy jak ci,
którzy le¿¹ w grobie, nie zdo³asz go osi¹gn¹æ�.

Apo 505

Abba Moj¿esz udzieli tu osobliwej rady. Kto stoi
przed wa¿nym zadaniem, powinien sobie najpierw
wyobraziæ, ¿e jest martwy i le¿y w grobie. Je�li spró-
bujesz tego æwiczenia, zobaczysz, ¿e ono dobrze ci
zrobi. Je�li bowiem ca³kowicie identyfikujesz siê ze
swoim zadaniem, boisz siê, czy rzeczywi�cie mu
podo³asz. Skupiasz siê na tym zadaniu i ³amiesz so-
bie g³owê nad tym wszystkim, czego musisz siê jesz-
cze nauczyæ, aby je wykonaæ. A kiedy to zadanie staje
przed tob¹, czêsto jeste� zablokowany.

Je�li jednak wyobrazisz sobie, jakoby� ju¿ by³
umar³y i le¿a³ w grobie, to poznasz, kim w istocie
jeste�. W grobie wszystko, co niewa¿ne przestaje siê
liczyæ. Tam bêdziesz skonfrontowany ze sob¹ samym,
taki, jaki jeste� przed Bogiem. Wszystko inne ulega
rozk³adowi. W koñcu likwidujesz swoj¹ identyfika-
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cjê z zadaniem, a to uwalnia ciê od obsesji na jego
punkcie. Ta wewnêtrzna wolno�æ jest warunkiem
tego, aby� móg³ dobrze rozwi¹zaæ zadanie.

To, co tutaj zaproponowa³ starzec Moj¿esz, od-
powiada temu, co transpersonalna psychologia na-
zywa �dez-identyfikacj¹�. Nie powinni�my identy-
fikowaæ siê z naszymi zadaniami. Nasz¹ identyfika-
cjê powinni�my odnale�æ ostatecznie w Bogu. Gdy
widzimy przed sob¹ zadanie do wykonania, mówmy
sobie: �Mam zadanie, ale nie jestem moim zadaniem.
Mam problem. Nie jestem jednak moim problemem�.

Jest we mnie pewna przestrzeñ, do której nie
maj¹ dostêpu troski o wykonanie moich zadañ, do
której nie mog¹ siê wedrzeæ problemy i lêki. To jest
w koñcu to, co Jezus obiecuje nam w Ewangelii
�w. Jana, ¿e jeste�my na �wiecie, ale nie jeste�my
ze �wiata (por. J 17,16). Je�li moj¹ najg³êbsz¹ to¿-
samo�æ odnajdujê w Bogu, mogê z ca³¹ wolno�ci¹
oddaæ siê zadaniu. Nie czujê presji, ¿e muszê wy-
konaæ je perfekcyjnie. Nawet je�li pope³niê jaki�
b³¹d, to nie niszczy on mojej identyfikacji z Bogiem.
To nie oznacza wszak, ¿e nie powinienem siê wysi-
laæ. Bardzo czêsto wolno�æ warunkuje autentyczne
oddanie siê zadaniu.
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PRZYPOWIE�Æ  O SAMOPOZNANIU

Abba Moj¿esz powiedzia³:
�Je�li kto� d�wiga ciê¿ar w³asnych win,

to nie ogl¹da siê za cudzymi�.
Apo 510

Mnisi nieustannie napominali, aby nie s¹dziæ siê
wzajemnie. Jednak moralny wymóg nieos¹dzania
innych jest ma³o skuteczny. Tylko ten, kto sam sie-
bie do�wiadczy³ w swojej grzeszno�ci, bêdzie wol-
ny od wewnêtrznego przymusu nieustannego ocenia-
nia i os¹dzania innych. Je�li uczciwie wnikniemy we
w³asne wnêtrze, zobaczymy, ¿e czêsto ¿yjemy obok
siebie samych. �Grzeszyæ� oznacza z greckiego �chy-
biaæ, nie trafiaæ celu, ¿yæ obok siebie samego�. Ci¹-
gle uciekamy od prawdy o nas i w ten sposób rozmi-
jamy siê z ¿yciem, jakie zamierzy³ dla nas Bóg.

Abba Moj¿esz w symboliczny sposób wyja�nia,
co oznacza jego zalecenie, aby nosiæ w³asne grze-
chy. Bracia zebrali siê, aby odbyæ s¹d nad jednym
z nich i usun¹æ go ze wspólnoty, gdy¿ by³ on winny.
Starzec Moj¿esz nie broni tego brata. Nie w³¹cza siê
tak¿e w dyskusjê. Bierze natomiast do rêki dziura-
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wy worek, nape³nia go piaskiem i niesie na ramio-
nach wokó³ zgromadzenia. Bracia z zainteresowa-
niem patrz¹, do czego zmierza. Wtedy abba Moj¿esz
wyja�nia, ¿e wziêli oni na ramiona swoje grzechy
i dlatego nie widz¹. Jednak¿e ich grzechy pozosta-
wiaj¹ piaskowy �lad. Oni sypi¹ piasek w tryby. Wszy-
scy inni widz¹ �lady, które pozostawiaj¹ ich grze-
chy. Tylko grzesznicy s¹ na to �lepi.

Powinni�my zatem patrzeæ na w³asne grzechy.
Wtedy nie bêdziemy ci¹gle wpatrywaæ siê w grze-
chy innych. Pokorne poznanie siebie uwolni nas od
pokusy ci¹g³ego oceniania bli�nich. Bez samopozna-
nia rzutujemy jedynie nasze b³êdy na innych i oce-
niamy ich, zamiast polecaæ samych siebie mi³osier-
dziu Bo¿emu.
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PRZYPOWIE�Æ  O PORZ¥DKU ZEWNÊTRZNYM

Abba Pojmen mawia³:
�Je�li cz³owiek zachowuje porz¹dek, nie zagmatwa siê�.

Apo 741

Czêsto cierpimy z powodu ja³owo�ci i pustki. Chce-
my siê modliæ, ale nam siê to nie udaje. Idziemy na
Mszê, ale wewnêtrznie jeste�my na niej nieobecni.
Nie porusza nas ¿adne s³owo. Owszem, nawet Ko-
munia �wiêta nie rozpala naszego serca. W takiej
sytuacji abba Pojmen radzi nam po prostu zachowy-
waæ porz¹dek. ¯adn¹ duchow¹ technik¹ nie jeste-
�my w stanie zmusiæ siê do do�wiadczenia Boga, ale
zachowywanie porz¹dku le¿y w zasiêgu naszej rêki.
Je�li uporz¹dkujemy nasze ¿ycie zewnêtrzne, to
wprowadzimy porz¹dek tak¿e do naszej duszy.

Porz¹dek zewnêtrzny mo¿e oznaczaæ zdrowe
praktyki, którymi rozpoczynamy i koñczymy dzieñ.
Mo¿e to byæ dobre rozporz¹dzanie czasem, w któ-
rym jest dosyæ miejsca na pracê, obowi¹zki, rozmo-
wê z innymi, ciszê i modlitwê. Niekiedy trzeba bê-
dzie zrobiæ porz¹dek w swoim pokoju, usun¹æ ru-
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piecie. Zbyt du¿o zewnêtrznego nieporz¹dku mo¿e
tak¿e uciskaæ duszê. Zewnêtrzny nieporz¹dek od-
zwierciedla nasz wewnêtrzny stan.

Abba Pojmen uwa¿a, ¿e porz¹dek zewnêtrzny nie
tylko doprowadza nas do ³adu, ale tak¿e chroni nas
od zagmatwania siê. Chroni nas przed tym, ¿eby na-
sza dusza nie pogubi³a siê, nie popl¹ta³a w samej
sobie. Gdy bowiem jest w zamêcie, nie mo¿e swo-
bodnie �oddychaæ�. Traci zdolno�æ widzenia, jest
skuta kajdanami w sobie samej. Zewnêtrzny porz¹-
dek rozpl¹tuje zawik³ania naszej duszy i w wewnêtrz-
ny chaos wprowadza przejrzyst¹ strukturê. Jest on
warunkiem tego, by�my mogli autentycznie ¿yæ, a nie
tylko �biernie egzystowaæ�.



26

8

PRZYPOWIE�Æ  O MI£UJ¥CYM SERCU

Powiedzia³ abba Pambo:
�Je¿eli masz serce, mo¿esz byæ zbawiony�.

Apo 771

Niektórzy praktykuj¹ wiele nabo¿nych form po to,
by uzyskaæ co� od Boga, aby czuæ siê przed Nim do-
brze. Nie chodzi im przy tym o Boga, ale o w³asn¹
doskona³o�æ, o odczucie, ¿e wobec Niego i wobec
innych wszystko robi¹ w³a�ciwie. Chc¹ wiêc potwier-
dzenia siebie, ale ich serce jest nieobecne. Nie po-
zwalaj¹ na to, by Bóg spotka³ siê z nimi w ich sercu.
Zamykaj¹ je tak¿e przed bli�nim. S¹ tak zajêci sob¹
i swoimi nabo¿nymi praktykami, ¿e chroni¹ siê przed
wszystkim tym, co mog³oby zburzyæ ich spokój lub
dotkn¹æ ich g³êboko w sercu.

Abba Pambo wskazuje, ¿e istota naszej ducho-
wo�ci polega na tym, aby mieæ serce. Serce, które
mo¿e wspó³czuæ, które daje siê spotkaæ, które od-
czuwa, które kocha. Kto ma takie serce, mo¿e byæ
uratowany. Nawet je�li to serce schodzi na manow-
ce, gdy¿ jest zafascynowane czym�, co nie jest zgod-
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ne z wol¹ Bo¿¹, mo¿e ono w koñcu doprowadziæ
cz³owieka do Boga. Jest tak dlatego, ¿e serce bole-
�nie odczuwa wszystko, co czyni przeciwko mi³o�ci.
Serce, które kocha, ukazuje Boga. I nawet wtedy, gdy
mi³o�æ b³¹dzi, otwiera na Niego nasze serce. W ka¿-
dej mi³o�ci jest bowiem ukryta g³êboka têsknota za
mi³o�ci¹ Bo¿¹, za mi³o�ci¹, która jest trwa³a, w prze-
ciwieñstwie do naszej ludzkiej mi³o�ci � kruchej,
naznaczonej zawsze chêci¹ posiadania i zazdro�ci¹.

Niektórzy ludzie gorliwie spe³niaj¹ pobo¿no�cio-
we praktyki, aby uciec przed swoim sercem. Taki akty-
wizm nie pomo¿e im jednak. Najwa¿niejsze jest to,
aby�my nasze serce, tak¿e nasze z³amane serce, otwarli
dla Boga. Wówczas mi³o�æ Bo¿a bêdzie wlewaæ siê
do niego, przenikaæ je, przemieniaæ i prowadziæ do
spokoju, jaki mo¿e ono odnale�æ tylko w Bogu.
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PRZYPOWIE�Æ  O MODLITWIE OCZYSZCZAJ¥CEJ

Pewien starzec powiedzia³: �Ustawiczna modlitwa
w krótkim czasie poprawia stan ducha�.

Apo 1128

Wiele przypowie�ci Ojców dotyczy modlitwy. S¹ one
hymnem pochwalnym na jej cze�æ. W modlitwie upa-
truj¹ mnisi nie tyle obowi¹zku, ile podarunku od
Boga. Ma ona terapeutyczne dzia³anie: leczy ludz-
kie rany, daje duszy oddech i oczyszcza ducha. Mo-
dlitwa odmienia nasze my�li i uczucia.

Jest przy tym wa¿ne, aby�my nie modlili siê prze-
ciwko naszej z³o�ci lub lêkom, przeciwko naszej za-
zdro�ci lub naszej depresji, ale wraz z nimi. Na mo-
dlitwie powinni�my zanosiæ do Boga nasz lêk, nasz¹
z³o�æ i nasz smutek. Je�li stajemy przed Bogiem
w naszym smutku i postêpujemy za nim a¿ do same-
go dna, to wówczas on otworzy nas na Boga. Na sa-
mym dnie naszego lêku, naszej depresji i goryczy
odnajdziemy wtedy Boga, który ukoi nasze poranio-
ne serce i roz�wietli zakamarki naszej duszy swoim
³agodnym �wiat³em.
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Nasz duch jest czêsto zm¹cony poprzez negatyw-
ne emocje. Nie widzimy jasno naszego ¿ycia i na-
szych wspó³braci, ale jakby przez okulary, zamglo-
ne z powodu naszego gniewu lub naszych projekcji.
W modlitwie chodzi za� o to, aby przekazaæ Bogu
nasz¹ z³o�æ. Gdy przynoszê moj¹ z³o�æ przed Niego,
zyskujê wobec niej pewien dystans. A kiedy w mo-
jej z³o�ci patrzê �wiadomie na Boga i Bo¿e mi³osier-
dzie, traci ona sw¹ moc.

Modlitwa pomaga mi odnale�æ samego siebie,
zwróciæ siê na powrót do mojego serca. Je�li nato-
miast utwierdzam siê we w³asnej z³o�ci, nie jestem
u siebie, ale trwam przy tym, co uczyni³o mnie cho-
rym. I dajê temu w³adzê nad sob¹. Pozwalam na to,
by mnie okre�la³o. Modlitwa za� pozbawia z³o�æ
mocy i uwalnia mnie od cz³owieka, któremu w mo-
jej z³o�ci udzieli³em w³adzy nad sob¹. Modlitwa
oczyszcza ducha i poprawia oddech mojej duszy. Kto
jest pe³en z³o�ci, ten czêsto �pachnie� nienawi�ci¹
i w�ciek³o�ci¹. Ten kto siê modli, rozsiewa natomiast
przyjemny zapach, zapach mi³o�ci i pokoju.
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PRZYPOWIE�Æ  O STAWANIU SIÊ SOB¥

Abba Pojmen prosi³ abba Józefa:
�Powiedz mi, jak mam zostaæ mnichem�.

On odpowiedzia³:
�Je�li chcesz znale�æ pokój tu i na tym �wiecie,

w ka¿dej sprawie stawiaj sobie to pytanie:
Kim¿e ja jestem? � i nie s¹d� nikogo�.

Apo 385

By³ oto cz³owiek, który chcia³ zostaæ mnichem, to
znaczy chcia³ byæ w pe³ni cz³owiekiem. S³owo
�mnich� (monachos) pochodzi od monas � jedno�æ,
byt pojedynczy. W tym sensie ka¿dy z nas mo¿e byæ
mnichem. Dzisiaj czêsto czujemy siê targani poprzez
ró¿ne obowi¹zki, rozdarci pomiêdzy rodzin¹ a pra-
c¹, pomiêdzy Ko�cio³em a �wiatem, pomiêdzy na-
sz¹ pobo¿no�ci¹ a naszym ¿yciem w ze�wiecczonym
�rodowisku.

Je�li pragniemy znale�æ spokój, je�li chcemy od-
nale�æ siê w naszej pe³ni, zawsze powinni�my pytaæ:
Ja � kim¿e ja jestem? Czy ca³y jestem w tym, co w³a-
�nie czyniê? Czy te¿ mo¿e jestem w tej sprawie obec-
ny tylko po³owicznie? Kim w³a�ciwie jestem? ¯yjê
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w³asnym ¿yciem czy te¿ odgrywam tylko jak¹� rolê?
Odpowiadam w moim ¿yciu tylko na oczekiwania in-
nych, czy te¿ prze¿ywam ów jedyny w swoim rodzaju
obraz, jaki Bóg uczyni³ sobie ze mnie?

Pytanie o to, kim w³a�ciwie jestem, prowadzi
mnie coraz bardziej do odkrycia mojej prawdziwej
istoty. Uczy mnie ono, aby ca³kowicie oddawaæ siê
temu wszystkiemu, co czyniê. Prowadzi mnie do mo-
jej prawdziwej to¿samo�ci, do mojej autentyczno-
�ci. Nie dopasowujê siê i nie pozwalam siê odwie�æ
od w³asnej istoty. Ja to jestem ja. Jestem tym, kogo
Bóg stworzy³ jako niepowtarzalnego cz³owieka. Du-
chowa wêdrówka bêdzie mnie prowadziæ nie tylko
do Boga, ale tak¿e do mnie samego, do mojej naj-
g³êbszej istoty, do owego niezniekszta³conego obra-
zu, jaki Bóg ze mnie uczyni³.

Starzec Józef wymienia jeszcze drugi warunek,
konieczny, aby byæ w pe³ni cz³owiekiem: Nie wolno
mi nikogo s¹dziæ. Jak d³ugo s¹dzê, jestem �u innych�.
To powstrzymuje mnie od poznania prawdy o sobie.
Zajmujê siê innymi, aby uciec od w³asnej prawdy.
Poprzez swoj¹ odpowied� m¹dry starzec zachêca nas,
by�my pozostali �u siebie� i by�my zatroszczyli siê
o bycie sob¹. Wtedy tak¿e nasze stosunki z bli�nimi
bêd¹ poprawne.
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PRZYPOWIE�Æ O BADANIU MY�LI

B¹d� �od�wiernym� swego serca
i nie wpuszczaj ¿adnej my�li bez pytania.

Pytaj ka¿d¹ jedn¹ my�l i mów do niej:
Jeste� jedn¹ z naszych czy od naszego wroga?
A je�li nale¿y do domu, nape³ni ciê pokojem.

Je�li natomiast pochodzi od wroga,
wprawi ciê w zamieszanie  przez gniew

lub poruszy przez ¿¹dzê.
Listy 11

W piêkny sposób pokazuje Ewagriusz, jak winni�my
obchodziæ siê z my�lami. Opiera siê w tym celu na
obrazie, jakiego u¿y³ Jezus w swojej przypowie�ci
o czujno�ci. Pan, który udaje siê w drogê, poleca stró-
¿owi, aby by³ czujny (Mk 13,34). My tak¿e powinni-
�my siedzieæ przed bram¹ naszego domu i pytaæ ka¿-
d¹ my�l, jaka puka do naszego serca, czy nale¿y do
nas, czy te¿ nie. Powinni�my przy tym nawi¹zaæ roz-
mowê z my�l¹. Wtedy bêdziemy mogli odkryæ, czy
nie jest ona �naje�d�c¹�, który chcia³by wyrzuciæ nas
z w³asnego domu. Takimi naje�d�cami mog¹ byæ:
gwa³towny gniew, zazdro�æ lub seksualne po¿¹da-
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nie. Je�li je wpu�cimy, nie bêdziemy ju¿ mogli spo-
kojnie mieszkaæ w naszym domu. Wtedy byæ mo¿e
pozostanie nam ju¿ tylko piwniczny loch, do które-
go bêdziemy musieli siê wycofaæ.

Ewagriusz radzi nam wpuszczaæ tylko te my�li,
które przynosz¹ nam pokój. Te przynale¿¹ do nasze-
go domu. Pochodz¹ bowiem od Boga. W tych my-
�lach sam Bóg chcia³by wej�æ do naszego domu.
Dlatego badanie my�li, które wci¹¿ kr¹¿¹ po naszej
g³owie i pytanie o ich oddzia³ywanie � to jedno z naj-
wa¿niejszych zadañ mnichów.

Badanie my�li to pocz¹tek drogi duchowej. Bez
tego nie mo¿emy wej�æ na modlitwie do izdebki
swojego serca, jak to nam radzi Jezus: �Ty za�, gdy
chcesz siê modliæ, wejd� do swojej izdebki, zamknij
drzwi i módl siê do Ojca twego, który jest w ukry-
ciu� (Mt 6,6). Je�li nie badamy naszych my�li, w na-
szej izdebce spotkamy nie Boga, ale wzburzenie,
chaos naszych uczuæ. Naszej modlitwy powinien
strzec �od�wierny�. Potrzebujemy zaufanego �od�-
wiernego�, który wpuszcza tylko te my�li, które na-
pe³niaj¹ nas pokojem. Wtedy w izdebce naszego ser-
ca spotkamy Boga, który jest w nas ukryty, i który
odkryje przed nami i rozja�ni to, co st³umione i nie-
�wiadome.
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PRZYPOWIE�Æ O DIALOGU UCZUÆ

Kiedy wpadniemy w sid³a demona acedii,
w�ród ³ez rozdzielmy sw¹ duszê na dwie czê�ci:

pocieszaj¹c¹ i pocieszan¹, zasiewaj¹c w nas samych
dobr¹ nadziejê i �piewaj¹c te s³owa �wiêtego Dawida:

�Czemu jeste� zgnêbiona, moja duszo,
i czemu trwo¿ysz siê we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze Go bêdê wys³awiaæ:
zbawienie mego oblicza i mojego Boga�.

O praktyce ascetycznej 27

Ewagriusz liczy siê z tym, ¿e stró¿ naszego serca nie
mo¿e powstrzymaæ wszystkich my�li. Niektóre ujaw-
ni¹ swoje prawdziwe oblicze dopiero wtedy, gdy
wnikn¹ ju¿ do naszego serca.

W tym celu Ewagriusz u¿ywa innego obrazu. Po-
winni�my podzieliæ nasz¹ duszê na dwie czê�ci i roz-
pocz¹æ miêdzy nimi dialog. Jest to rada, której w po-
dobny sposób udziela nam dzisiejsza psychologia.
Gdy wyczuwamy w sobie smutek i wewnêtrzny nie-
pokój, wyrzucanie z siebie depresyjnych uczuæ nie
ma sensu. Bêd¹ one ci¹gle powracaæ, gdy¿ s¹ czê-
�ci¹ naszego domu. Musimy siê z tym pogodziæ. Tak-
¿e niepokój ma swój sens, podobnie, jak mo¿e go
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mieæ depresja. Nie mo¿emy tylko pozwoliæ, by nam
przeszkadza³y. Musimy z nimi rozmawiaæ.

Ewagriusz radzi nam recytowaæ podczas dialogu
z naszymi smutnymi uczuciami pewien psalm, któ-
ry wyra¿a oba nastroje: smutek i nadziejê. Przede
wszystkim powinni�my wkroczyæ na ten obszar na-
szej duszy, który jest smutny, zmartwiony i pe³en nie-
pokoju. Powinni�my zapoznaæ siê z wewnêtrznym
niepokojem. Co on chce nam powiedzieæ? Jaki jest?
Jak go odczuwamy? Dok¹d chce nas poprowadziæ?
Powinni�my go wpierw zapytaæ, co chce nam wska-
zaæ. Potem mo¿emy skierowaæ niepokój ku Bogu:
�Zaufaj Bogu!�

Poprzez tê metodê Ewagriusz chce powiedzieæ,
¿e ka¿de uczucie mo¿e nas doprowadziæ do Boga.
Musimy tylko potraktowaæ je powa¿nie, przyjrzeæ
mu siê, zbadaæ je i pozwoliæ mu skierowaæ siê ku
Bogu. Nie mo¿emy dotrzeæ do Boga niejako �obok�
naszych uczuæ, lecz tylko poprzez nie. Wszystkie
nasze emocje, czy jest to strach, z³o�æ, nienawi�æ,
zazdro�æ, gorycz czy smutek, nie dadz¹ nam spo-
koju, dopóki nie doprowadz¹ nas do Boga i w Nim
nie znajd¹ ukojenia.



58

23

PRZYPOWIE�Æ O ROZRÓ¯NIANIU DEMONÓW

Trzeba te¿ poznaæ ró¿nice miêdzy demonami
i wskazaæ na okoliczno�ci, w których siê pojawiaj¹.

Rozpoznamy je mianowicie po [podsuwanych] my�lach,
a my�li � po rzeczach [które wyobra¿amy]:

jakie demony pojawiaj¹ siê rzadziej, ale mocniej drêcz¹,
jakie s¹ stale obecne, choæ mniej uci¹¿liwe,
jakie gwa³townie wdzieraj¹ siê do duszy,

by porwaæ umys³ ku blu�nierstwu.
O praktyce ascetycznej 43

Ewagriusz radzi w tej wskazówce dok³adnie obser-
wowaæ w³asne my�li i uczucia. Niekiedy mówi on
o my�lach, które s¹ podsuwane przez demony. Nie-
kiedy identyfikuje my�li z demonami. Uwa¿a, ¿e
powinni�my przebadaæ swoisto�æ naszych my�li. Jak
je odczuwamy? Jak d³ugo pozostaj¹ w sercu? Kiedy
przychodz¹? Jakie warunki zewnêtrzne im towarzy-
sz¹? Dowiemy siê wówczas, ¿e fantazje seksualne
pojawiaj¹ siê zawsze wtedy, gdy jeste�my z siebie
niezadowoleni, gdy jeste�my okre�lani z zewn¹trz,
i gdy zbyt czêsto negujemy swoje zmys³y. Bêdziemy
te¿ odkrywaæ, ¿e gniew pojawia siê w nas wówczas,
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gdy zbytnio siê przystosowujemy i dajemy innym lu-
dziom zbyt du¿o w³adzy nad sob¹.

Ewagriusz nie warto�ciuje my�li. On po prostu je
obserwuje. To jest warunek w³a�ciwego obchodze-
nia siê z my�lami. Sk³onno�æ do natychmiastowego
warto�ciowania wszyskich my�li tkwi w nas g³êbo-
ko i przeszkadza nam. Je�li wyczuwamy w sobie nie-
nawi�æ, os¹dzamy samych siebie. Stwierdzamy, ¿e
jeste�my z³ymi chrze�cijanami. Ewagriusz obchodzi
siê z tym bardziej trze�wo. Nienawi�æ jest w nas.
Zapytajmy wiêc, co ona nam wskazuje? Kiedy do-
sta³a siê do nas i jakie by³y okoliczno�ci towarzysz¹-
ce? Co chce nam powiedzieæ? Dopiero kiedy bez
emocji przypatrzymy siê temu, co odbija siê w na-
szej duszy, znajdziemy sposób, aby tak poradziæ so-
bie z my�lami, by nie uzyska³y one nad nami ¿adnej
w³adzy.
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PRZYPOWIE�Æ O SPOTKANIU Z DEMONAMI

Je�liby który� z mnichów
chcia³ przez do�wiadczenie poznaæ okrutne demony
i nabyæ wprawy [w rozpoznawaniu] ich sztuczek,

niech obserwuje my�li,
niech bada uwa¿nie ich wzmaganie siê i os³abianie,

ich powi¹zania, pory [o których siê pojawiaj¹],
a zarazem � które demony to wszystko sprawiaj¹,

które demony sobie towarzysz¹, a które za sob¹ nie postêpuj¹.
I niech u  Chrystusa dopytuje siê o przyczyny tych zjawisk.

O praktyce ascetycznej 50

Owe porady w kwestii obserwowania my�li mog³y-
by równie dobrze znale�æ siê w jakiej� psychologicz-
nej ksi¹¿ce. Tak¿e i tutaj widzimy, jak w sposób
wolny od lêku, Ewagriusz obchodzi siê z my�lami
i uczuciami. Za jego rad¹ powinni�my spoufaliæ siê
z my�lami. Powinni�my siê zatem w nie wczuæ.

Jak je odczuwam? Jakie obrazy pojawiaj¹ siê, gdy
wpadam w z³o�æ? Czy pojawiaj¹ siê jakie� twarze,
których ów gniew dotyczy? Jacy ludzie wywo³uj¹ we
mnie gniew? Dlaczego w³a�nie ci? Czy przypomi-
naj¹ mi oni kogo� z przesz³o�ci? Je�li tak, nale¿a³o-
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by siê z nimi porozumieæ. Byæ mo¿e odkryjê wów-
czas urazy, jakie z ich powodu chowam w sercu.

I oto udaje mi siê wreszcie wyprzeæ te urazy
z serca. Ale przy spotkaniu z pewnymi lud�mi poja-
wiaj¹ siê one na nowo i przeszkadzaj¹ mi traktowaæ
ich w³a�ciwie. Rzutujê na nich pewne z³e do�wiad-
czenia z dzieciñstwa. W ich g³osie s³yszê g³os tych,
którzy niegdy� mnie zranili. W tej sytuacji Ewagriusz
udziela nam ciekawej rady: pro�my Chrystusa o wy-
ja�nienie nam tego, co w sobie zaobserwowali�my. Nie
powinni�my poprzestawaæ na obserwowaniu my�li, ale
w³¹czyæ je do naszych modlitw. Je�li oddam je Chry-
stusowi i pozwolê Mu je przebadaæ, poznam ich w³a-
�ciwy sens.

Byæ mo¿e zobaczê wówczas, ¿e Chrystus chce mi
dodaæ odwagi, abym pojedna³ siê ze swoim cz³owie-
czeñstwem, wra¿liwo�ci¹, seksualno�ci¹. Dopuszcza
On, aby z³o�æ targa³a mn¹ tak mocno po to, bym wresz-
cie porzuci³ moje wyobra¿enia idealnego, uduchowio-
nego cz³owieka i w ca³ej pokorze zgodzi³ siê na to,
jaki naprawdê jestem. Chrystus chce mi pokazaæ, ¿e
tylko wówczas dotrê do Boga, gdy zdobêdê siê na
odwagê wej�cia we w³asn¹ rzeczywisto�æ.
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PRZYPOWIE�Æ O CZYSTO�CI SERCA

Jak d³ugo cz³owiek zmaga siê tylko z namiêtno�ciami,
nie mo¿e jasno rozpoznaæ sensu swojej walki,

gdy¿ podobny jest do cz³owieka,
który w ciemno�ci walczy z noc¹.
Kto jednak odnalaz³ jasno�æ serca,

³atwo mo¿e rozpoznaæ zamiary swego przeciwnika.
O prakyce ascetycznej 83

Walka z namiêtno�ciami nie ma wiêkszego sensu,
bowiem im zacieklej walczê z w³asnym gniewem,
z w³asn¹ zazdro�ci¹ i seksualno�ci¹, tym mocniej-
szy jest opór, z jakim namiêtno�ci te przeciwstawia-
j¹ mi siê. W ten sposób ci¹gle bêdê skupiony na na-
miêtno�ciach. Ca³¹ swoj¹ energiê bêdê zu¿ywaæ  na
to, aby zwalczaæ w³asne instynkty, a zabraknie mi
jej przy zmaganiu siê z moimi zadaniami. Niestety,
wielu chrze�cijan skupia siê na swoich grzechach,
zamiast z ca³¹ moc¹ zwróciæ siê ku Bogu i ludziom.

Dla Ewagriusza warunkiem w³a�ciwego podej-
�cia do namiêtno�ci jest odnalezienie jasno�ci serca.
Rozumie on przez to kontemplacjê, stan wewnêtrz-
nego spokoju. W kontemplacji odnajdujê siê we w³a-
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snym wnêtrzu, w moim wewnêtrznym miejscu mil-
czenia, w którym zamieszkuje sam Bóg. Z tego miej-
sca mogê jasno rozpoznaæ, czemu w³a�ciwie s³u¿¹
namiêtno�ci, jaka tkwi w nich si³a, kiedy mog¹ mi
one s³u¿yæ, a kiedy mog¹ byæ niebezpieczne.

Ten, kto �lepo walczy ze swoimi namiêtno�cia-
mi, bêdzie zawsze przegrywa³. Kto jednak rozpozna
zamys³y namiêtno�ci, ten mo¿e je zintegrowaæ ze
swoj¹ duchow¹ drog¹. Wtedy nie bêdzie siê lêka³
ich obecno�ci. One nadal bêd¹ siê w nim poruszaæ,
ale bêd¹ dla niego jak przyjaciele, nieustannie przy-
pominaj¹cy mu, ¿e jest cz³owiekiem tej ziemi. I do-
piero wówczas, gdy zaakceptuje on swoje cz³owie-
czeñstwo i ziemsko�æ, mo¿e ponad nimi oddaæ siê
kontemplacji Boga.
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PRZYPOWIE�Æ O CZYSTYM MILCZENIU

Uwa¿aj na to, aby� podczas swojej modlitwy
nie uczepia³ siê ¿adnych wyobra¿eñ,

lecz aby� utwierdza³ siê w g³êbokiej ciszy.
Tylko wtedy Ten, który lituje siê nad niewiedz¹cymi,

nawiedzi tak nic nie znacz¹cego cz³owieka jak ty,
i obdaruje ciê najwiêkszym ze wszystkich darów:

modlitw¹.
O modlitwie 69

Wielu ekscytuje siê tym, ¿e podczas modlitwy zoba-
czyli jak¹� piêkn¹ postaæ, ¿e sam Jezus lub Maria
spotkali siê z nimi. Czuj¹ siê wówczas jak wybrañ-
cy. Albo te¿ rozkoszuj¹ siê obrazami, jakie siê w nich
rodz¹� Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e gdy bêdê sku-
piaæ siê na samych obrazach, to stan¹ one miêdzy
mn¹ a Bogiem. Bóg nie jest ¿adnym obrazem. Wy-
obra¿enia, jakie rodz¹ siê we mnie na temat Boga,
s¹ o tyle wa¿ne, o ile wznosz¹ moje serce do Niego.
Ale kiedy� muszê pozostawiæ owe obrazy za sob¹.
W przeciwnym razie bêdê siê zajmowa³ tylko sob¹
samym i moimi projekcjami.

W czystej ciszy przed Bogiem ustaj¹ wszelkie
my�li o Nim. Jak d³ugo my�lê o Bogu, jestem od Nie-
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go oddzielony, wytwarza siê nieprzekraczalny dy-
stans pomiêdzy Bogiem a mn¹. Jak d³ugo zajmujê
siê tworami wyobra�ni, kr¹¿ê ostatecznie tylko wo-
kó³ siebie i wokó³ swoich wznios³ych uczuæ, które
owe obrazy wywo³uj¹. Chodzi natomiast o to, aby to
wszystko zostawiæ poza sob¹ i w czystym milczeniu
zanurzyæ siê w Bogu.

Wtedy � jak mówi Ewagriusz � Bóg odwiedzi ciê
i podaruje ci najwiêkszy dar, jaki mo¿e otrzymaæ
cz³owiek: modlitwê. Modlitwa dla Ewagriusza nie
jest obowi¹zkiem. To najwiêkszy prezent, jaki ist-
nieje. Odpowiada on godno�ci cz³owieka. £atwo od-
czuæ fascynacjê, jak¹ modlitwa wywo³a³a w Ewagriu-
szu. W niej to do�wiadczy³, do jak wielkiej godno�ci
Bóg wyniós³ cz³owieka.

Cz³owiek, nic nie znacz¹cy i ma³y, ci¹gle zawo-
dz¹cy i b³¹dz¹cy w swoim ¿yciu, zraniony i rani¹cy,
obra¿ony i obra¿aj¹cy, jest mimo to powo³any do
tego, by byæ jedno z Bogiem, by wznie�æ do Niego
swoj¹ duszê i stopiæ siê z Nim. Aby osi¹gn¹æ ten
najwy¿szy ludzki cel, op³aca siê wci¹¿ na nowo za-
biegaæ o modlitwê.
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PRZYPOWIE�Æ O ANIELE ZAUFANIA

Je�li siê prawdziwie modlisz,
budzi siê w tobie uczucie ufno�ci.
Anio³owie bêd¹ ci towarzyszyæ

i otwieraæ przed tob¹ sens ca³ego stworzenia.
O modlitwie 80

Obok pokoju najwiêkszym owocem modlitwy jest
ufno�æ. Ufno�æ, ¿e oto wszystko uk³ada siê dobrze.
Kontemplacja jest dla Ewagriusza zgod¹ na byt, zga-
dzaniem siê na w³asne ¿ycie, na �wiat � taki, jaki
zosta³ stworzony. Jakkolwiek cierpiê z wielu powo-
dów, jakkolwiek napotykam na swoje w³asne ogra-
niczenia, to w modlitwie kontemplacyjnej czujê, ¿e
g³êboko we mnie wszystko jest dobrze.

Kiedy do�wiadczam w sobie Boga, to wszystko
inne, z powodu czego cierpiê, nie jest ju¿ tak wa¿ne.
Nie mogê wyja�niæ swojego ¿ycia, ale w g³êbi czujê,
¿e wszystko co siê sta³o, jest dobre. Ufam, ¿e to sam
Bóg tak mnie uformowa³, ¿e tak¿e teraz jest przy mnie
i wszystko prowadzi ku dobremu. Ufno�æ, jak¹ rodzi
modlitwa, rozci¹ga siê tak¿e na ludzi. Bêdê siê wiêc
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spodziewa³, ¿e i w nich jest dobro. I ufam w to, ¿e
Bóg trzyma nad nimi swoj¹ dobr¹ rêkê.

W modlitwie towarzyszyæ mi bêd¹ anio³owie.
Anio³, który patrzy na oblicze Boga, otworzy tak¿e
moje oczy na Jego tajemnicê. Anio³ odkryje przede
mn¹ tak¿e sens stworzenia. Uka¿e mi, ¿e stworzenie
stanowi odblask Stwórcy, ¿e w stworzeniu mo¿na do-
�wiadczyæ Bo¿ego ducha i Bo¿ej mi³o�ci. Bêdzie wy-
ostrza³ mój wzrok, abym we wszystkim poznawa³
Boga. Dziêki Niemu bêdê dostrzega³ piêkno trawy,
i odkrywa³ w tym Bo¿¹ wra¿liwo�æ. Jesieni¹ bêdê
podziwia³ kolory li�ci, widz¹c w nich piêkno Boga.
Góry bêd¹ mi wskazywaæ na wznios³o�æ Boga, na
Jego �wiêto�æ i wielko�æ. Bêdê siê modli³ nie tylko
w izdebce mojego serca, ale we wszystkim, co wi-
dzê, s³yszê, w¹cham, czego dotykam i smakujê. Anio-
³owie wprowadz¹ mnie w sztukê dotykania i do-
�wiadczania Boga we wszystkim.
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PRZYPOWIE�Æ O POKOJU WEWNÊTRZNYM

B³ogos³awiony mnich,
 który wita pomy�lno�æ i postêp innych

z równie wielk¹ rado�ci¹, jakby by³y jego w³asne.
O modlitwie 122

Je�li Ewagriusz nazywa tutaj b³ogos³awionym mni-
cha, który z wielk¹ rado�ci¹ wita pomy�lno�æ innych,
to jest to dla niego owoc modlitwy. Mnich jest bo-
wiem dla niego obrazem szczerze modl¹cego siê
cz³owieka. Modliæ siê nieustannie � oto jego g³ów-
ne zadanie. Modlitwa za� przemienia nasze relacje
z innymi lud�mi. Czêsto traktujemy naszych wspó³-
braci jako rywali i konkurentów. Na przyk³ad jest
jaki� dobry kaznodzieja, który zrozumiale wyk³ada
s³uchaczom S³owo Bo¿e i przez wielu jest lubiany.
Nie mo¿e on jednak¿e znie�æ s¹siedniego probosz-
cza, bo ten jest jeszcze lepszy w wyg³aszaniu kazañ.
Musi go jako� pomniejszyæ. Albo jest kobieta, która
wykazuje wielkie zdolno�ci w prowadzeniu kursów.
Ale je�li tylko w jej kursie uczestniczy jaka� silna
kobieta, musi j¹ zdeprecjonowaæ i okazaæ jej swoje
lekcewa¿enie. Postrzega w niej konkurentkê. Jak¿e
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czêsto deprecjonujemy innych, aby dowarto�ciowaæ
siebie samych�

Kto jednak na modlitwie doszed³ do zgody ze sob¹
samym i odnalaz³ swoje w³asne wnêtrze, ten nie po-
trzebuje my�leæ o rywalizacji. Bêdzie raczej cieszyæ
siê ze zdolno�ci innych, z tego, ¿e innemu dzieje siê
dobrze, lub ¿e post¹pi³ on na drodze zawodowej albo
duchowej.

Je�li odnalaz³em w Bogu g³êboki pokój, nie bu-
dz¹ siê we mnie my�li o rywalizacji. Nie my�lê, ¿e
oto w istocie doszed³em dalej, ni¿ ten cz³owiek obok
mnie. Wprawdzie ten drugi ma osi¹gniêcia, ale jego
dusza jest pusta. Mo¿e nawet prowadzi ca³kiem nie-
z³e kursy, ale w zasadzie kopiuje tylko to, czego na-
uczy³ siê ode mnie� Tamta kobieta zasz³a wpraw-
dzie daleko w karierze zawodowej, ale zaniedba³a
swoj¹ rodzinê� Tak oto staramy siê przypi¹æ dru-
giemu jak¹� ³atkê. Ciê¿ko nam jest znie�æ my�l, ¿e
jest on lepszy, milszy, bardziej do�wiadczony oraz
bardziej ni¿ my niezale¿ny.

Kto na modlitwie ukoi³ i nape³ni³ pokojem swoje
serce, ten mo¿e szczerze radowaæ siê drugim i wspie-
raæ go, bez ¿adnych ukrytych zamiarów. Modlitwa
sprawia, ¿e przyjmuje on drugiego takim, jakim jest.
Poprzez modlitwê widzi on w drugim dzia³anie sa-
mego Boga i prosi o to, aby Bóg móg³ w nim okazaæ
swoj¹ chwa³ê i wielko�æ.
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PRZYPOWIE�Æ O BYCIU JEDNO Z BOGIEM I Z LUD�MI

B³ogos³awiony mnich,
który we wszystkich ludziach widzi Boga.

Mnich widzi, ¿e stanowi jedno ze wszystkimi lud�mi,
poniewa¿ zawsze odnajduje siebie w ka¿dym cz³owieku.

O modlitwie 123 i 125

Tak¿e i tutaj b³ogos³awieñstwo mnicha wskazuje na
owoc modlitwy. Ewagriusz wymienia dwa oddzia³y-
wania modlitwy. Po pierwsze, dziêki modlitwie wi-
dzimy w ka¿dym cz³owieku Boga. Tak jak w stworze-
niu mo¿emy dostrzec Boga jako podstawê wszelkich
bytów, tak te¿ odkrywany Go w ka¿dym cz³owieku.
Bóg jest nie tylko Stwórc¹ cz³owieka, ale i mieszka
w sercu ka¿dego z nas. Starcy mówili o sakramencie
brata lub siostry: �Zobaczy³e� brata � zobaczy³e�
Chrystusa�.

Modlitwa prowadzi do pe³nej szacunku boja�ni
wobec tajemnicy cz³owieka. Nie mogê zag³êbiæ siê
w modlitwie, a potem zniewa¿aæ i raniæ mojego wspó³-
brata. Modlitwa wymaga nowego odniesienia miêdzy
lud�mi. Kiedy na modlitwie patrzê na cz³owieka no-
wymi oczami, to bêdê go równie¿ inaczej traktowa³:
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z mi³o�ci¹ i szacunkiem, z respektem i wspó³czuciem.
Modlitwa u�wiadamia mi bowiem jedno�æ mi³o�ci
Boga i bli�niego.

Drugie oddzia³ywanie modlitwy na stosunki po-
miêdzy lud�mi polega na tym, ¿e modl¹cy siê odnaj-
duje siebie w ka¿dym cz³owieku. Na modlitwie od-
krywam w sobie przestrzeñ ciszy, w której mieszka
sam Bóg. W tej przestrzeni nie tylko jestem jedno
z Bogiem, ale tak¿e z ca³ym stworzeniem i ze wszyst-
kimi lud�mi. Tam wyczuwam, ¿e w g³êbi siebie je-
stem powi¹zany ze wszystkimi. Tam do�wiadczam
wewnêtrznej prawdy przykazania Boga i bli�niego:
�mi³uj bli�niego swego jak siebie samego� (Mt 22,39).
Albo te¿ � jak to t³umaczy Martin Buber: �Masz mi-
³owaæ bli�niego, bo ty sam nim jeste��. W bli�nim spo-
tykam siebie samego. List do Hebrajczyków mówi
o tym, ¿e zarówno Chrystus jak i my, ludzie, wszyscy
od Jednego pochodzimy (Hbr 2,11). W najg³êbszej
istocie wszyscy stanowimy jedno. Na modlitwie do-
cieramy do tej najg³êbszej przestrzeni, w której na-
wzajem jeste�my zjednoczeni. Tak wiêc modlitwa
zbli¿a nas nie tylko do Boga, ale tak¿e do ludzi.
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¯YÆ Z PUSTYNI

Ksi¹¿ki z rodzaju poradników ¿yciowych spotykaj¹
siê dzi� najwyra�niej z wielkim zapotrzebowaniem
cz³owieka. Patrzymy na siebie pod k¹tem udanego
¿ycia. Coraz lepiej jednak rozumiemy, ¿e bez relacji
do Boga powodzenie w ¿yciu nie jest mo¿liwe. Na
naszej drodze do udanego ¿ycia, na drodze do nas
samych i do Boga, nie jeste�my zdani tylko na sa-
mych siebie i na w³asne do�wiadczenie. Mo¿emy
czerpaæ z bogatych �róde³, jakie proponuje nam
chrze�cijañska tradycja.

Czystym i zawsze orze�wiaj¹cym �ród³em ducho-
wego ¿ycia s¹ pisma pierwszych mnichów. Gdy siê
je czyta, mo¿na wyczuæ, ¿e nie zawieraj¹ one teorii,
ale ¿e odzwierciedlaj¹ ich osobiste do�wiadczenie,
a wiêc to, co prze¿yli sami ze sob¹, z innymi mni-
chami i z Bogiem. Przede wszystkim jednak prze-
mawia z tych pism wielka têsknota za Bogiem oraz
pragnienie, aby udaæ siê na poszukiwanie Boga i nie
spocz¹æ, a¿ ludzkie serce nie stanie siê miejscem Jego
przebywania. Wówczas to niespokojne serce znaj-
dzie swój pokój w Bogu. Jego têsknota zostanie
zaspokojona. Cz³owiek bêdzie jedno z Bogiem.
Wszystko w nim bêdzie zanurzone w Bo¿ej mi³o�ci
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oraz przenikniête i przemienione przez Bo¿ego Du-
cha. W Bogu odnajdziemy nasz¹ pierwotn¹ postaæ,
ów jedyny w swoim rodzaju obraz, który uczyni³ On
z ka¿dego z nas.

Dziêki konsekwentnej ascezie, szczeremu pozna-
niu siebie samych i nieustannemu pukaniu do Bo¿ych
drzwi pierwsi mnisi zostali zupe³nie przenikniêci przez
Bo¿¹ mi³o�æ i Bo¿e �wiat³o. Pozwalali na to, aby Chry-
stus roz�wietla³ ciemny i rozdarty �wiat ich cia³a i du-
szy. Pustyniê, siedlisko demonów, przemienili w miej-
sce zamieszka³e przez Boga, a przez to uczynili ten
�wiat ja�niejszym i zdrowszym.

Tak¿e i dla nas s¹ oni wielkim wyzwaniem, gdy¿
i my powinni�my staæ siê znakiem Bo¿ej obecno�ci
dla naszych czasów. Je�li pozwolimy przenikn¹æ siê
Bo¿ej mi³o�ci tak, jak pierwsi mnisi, to tak¿e i nasz
ze�wiecczony �wiat zostanie za naszym po�rednic-
twem roz�wietlony Bo¿ym �wiat³em. Je�li pozwoli-
my Bo¿ej mi³o�ci uzdrowiæ nasze rany, to tak¿e miej-
sce, w którym ¿yjemy bêdzie zdrowsze. Bêdzie siê
od nas rozchodziæ uzdrawiaj¹ce promieniowanie.
Z uzdrawiaj¹cego dzia³ania naszego przemienionego
cz³owieczeñstwa ludzie czerpaæ bêd¹ nadziejê na to,
¿e i oni mog¹ do�wiadczyæ w Jezusie Chrystusie
uzdrowienia i wyzwolenia, o�wiecenia i przemiany.

Za przyk³adem mnichów, powinni�my te¿ pozo-
stawiaæ otwartym pytanie o Boga. W³asnym ¿yciem
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mo¿emy za�wiadczyæ, ¿e cz³owiek dopiero wtedy
staje siê cz³owiekiem, gdy pozwala Bogu wnikn¹æ
w siebie. Gdy nasze serce stanie siê niebem, w któ-
rym mieszka Bóg, wtedy równie¿ i my naszym ¿y-
ciem bêdziemy ponad lud�mi otwieraæ niebo, które
dotychczas wydawa³o siê zamkniête i zas³oniête.
Wówczas tak¿e ich serca rozpal¹ siê na nowo têsk-
not¹ za Bogiem. I nie spoczn¹ oni, póki nie zaznaj¹
spokoju w Bogu.


