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Przedmowa

Zasadnicza część tej książki napisała się sama. W procesie rozważania jej przedmiotu, doświadczania Boga w codziennym życiu – niespodzianki następowały jedna po drugiej do tego stopnia, że miałem wrażenie, iż książka zaczyna żyć własnym życiem. Proces ten pokazał mi, jaki kierunek mam przyjąć, a praca stała się dla mnie i przygodą i radością pisania. 
Żywię nadzieję, że książka niniejsza ukaże bogactwo modlitewnego ćwiczenia, jakim jest rachunek sumienia, w taki sposób, że zaowocuje on przyjęciem zamierzonej przez Boga łaski: łaski dostrzegania Go we wszystkich rzeczach, widzenia Go w każdym ludzkim doświadczeniu. Jest to dar umożliwiający nasz rozwój – byśmy stali się tym, kim zawsze pragnęliśmy się stać. Jest to zarazem dar chętnie udzielany przez Tego, który nas stworzył i który pozwala nam osiągnąć twórczą pełnię naszego istnienia. Nam pozostaje prosić, szukać i kołatać.
Odnosiłem się do Pierwszej Osoby Trójcy jako do “Ojca”, ponieważ takie ujęcie posiada swoje korzenie biblijne w osobie Jezusa oraz w wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej. Postrzegam jednak Boga jako Kogoś obejmującego w sobie całe bogactwo męskości i kobiecości.

Chciałbym podziękować moim jezuickim kierownikom duchownym, którzy prowadzili mnie przez wiele lat i przekazywali mi ów nawyk refleksji, a także wielu przyjaciołom, których pytania skierowane do mnie pomogły ukształtować “drogę” prezentowaną w tej książce.

Robert Fabing
Los Altos, California, USA

A Ja wam powiadam:
“Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam".

Łukasz 11,9



Rozdział 1

Jak doświadczać Boga
w życiu codziennym?

Rachunek sumienia




Doświadczanie Boga w codziennym życiu jest centralnym zadaniem, wyzwaniem, jest istotą naszego życia. Szukać Boga w codzienności oznacza poszukiwać głębokiego znaczenia swojego istnienia. Dostrzeganie i znajdowanie Boga, miłości Bożej, stanowi sedno naszego powołania i głęboki sens naszego istnienia. Celem tej książki jest zatem odkrycie metody znajdowania Boga, sposobu odkrywania Go w naszych codziennych doświadczeniach: miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu oraz złości. Rozpocznę od przedstawienia sposobu (lub też metody) znajdowania Boga i odkrywania Go. Tym sposobem czy też metodą jest rachunek sumienia. Następnie zastosuję tę metodę do znajdowania i odkrywania Boga w naszych codziennych życiowych doświadczeniach miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu i złości. Żywię nadzieję, że książka ta zdoła wnieść swój wkład w sposób modlitwy, który zaowocuje przyjęciem łaski znajdowania Boga we wszystkich doświadczeniach codziennego życia.

Zaczniemy rozważanie od głównego rysu oraz charakterystycznej cechy duchowości św. Ignacego Loyoli, XVI-wiecznego Baska, założyciela Jezuitów, czyli Towarzystwa Jezusowego. Tym centralnym rysem oraz charakterystycznym znamieniem duchowości ignacjańskiej jest “widzenie Boga we wszystkich rzeczach”: umiejętność dostrzegania obecności Bożej w każdej chwili życia, w każdym wydarzeniu, w każdym doświadczeniu, każdym poruszeniu wewnętrznym i każdej relacji, w jakiej się znajdujemy. Nie jest to mały dar. To jest łaska i właśnie głównie z powodu tejże łaski, tego daru, zdolności i charyzmatu  oraz towarzyszącej im metody dojścia do nich, Ignacy został świętym. Święty Ignacy był nazywany mistykiem praktycznym, “chodzącym twardo po ziemi”, ponieważ jego pragnienie Boga było wierne i niezmienne. To właśnie pragnienie Boga pociągnęło go do szukania i znajdowania Boga we wszystkich rzeczach.

Na początku procesu nawrócenia św. Ignacy uświadomił sobie potrzebę spisywania w notatniku swoich modlitewnych doświadczeń z Bogiem. Uczynił to, ponieważ swoje doświadczenia Boga uznał za cenne, spostrzegając równocześnie ich ulotność. Zapisywanie ich pomagało mu sprecyzować i pojąć ich znaczenie. Spostrzegł także, że zapiski odświeżają te doświadczenia dla niego samego, toteż je kontynuował. Nie zdawał sobie sprawy, że w przyszłości posłużą one milionom innych chrześcijan, również w odległych wiekach. To dzieło Ignacego stało się znane jako Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli.

Ignacy udzielał Ćwiczeń wielu sobie współczesnym w formie trzydziestodniowych, indywidualnie prowadzonych rekolekcji. Celem, jaki sobie stawiał, było nawrócenie serc na pragnienie Boga, na miłowanie Bożą miłością oraz odnajdowania Boga we wszystkich rzeczach.

W ciągu ostatnich 14 lat udzielałem takich samych trzydziestodniowych Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli w formie indywidualnej wielu kapłanom, siostrom, zakonnikom oraz świeckim mężczyznom i kobietom, w jezuickim Domu Rekolekcyjnym w Los Altos, w Kalifornii.

Ktoś mógłby zapytać, czym są owe “Ćwiczenia duchowne”? Łatwo nam zidentyfikować znaczenie słowa “ćwiczenia”. Od razu przychodzą nam na myśl różnorakie rodzaje ćwiczeń fizycznych, jakie znamy. Istnieją ćwiczenia fizyczne trenujące każdą część naszego ciała: nogi, ramiona, mięśnie pleców, szyi, grzbietu, odcinka lędźwiowego, przedramienia; bicepsy, mięśnie dłoni, klatkę piersiową, łydki itd.

Aby czuć się sprawnym, potrzebujemy tych ćwiczeń. Jeśli ich nie wykonujemy, czujemy się ospali. Brakuje nam energii, której potrzebujemy dla dobrego samopoczucia. Podobnie dzieje się w świecie duchowym – aby zachować sprawność, musimy wykonywać “ćwiczenia duchowne”. 

Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli są szeregiem medytacji, kontemplacji, rozważań, myślnych oraz słownych modlitw, rachunków sumienia oraz innych ćwiczeń, zwanych “duchownymi”. Wszystkie one są “środkami do życia”, które karmią nasze pragnienie Boga, pozwalają kochać Bożą miłością i pomagają znajdować Go we wszystkich rzeczach. Ignacy ustanowił priorytet ważności pośród różnych duchowych ćwiczeń. Jedno ćwiczenie – rachunek sumienia – wyróżnił jako ćwiczenie nieodzowne w naszej codzienności. Święty Ignacy kładzie nacisk przede wszystkim na “znajdowanie Boga we wszystkich rzeczach”, we wszystkich wydarzeniach i momentach naszego życia. To poszukiwanie i odnajdowanie, które obecnie nosi nazwę: “rozpoznawanie Bożej obecności”, uzdalnia nas do poddania naszego życia Bożej miłości. Oznacza to rozpoznawanie obecności, miłości oraz przemawiania Boga do nas w naszych codziennych doświadczeniach. Na tym polega istota rachunku sumienia, ponieważ jest on ćwiczeniem się w szukaniu Boga... który poszukuje nas: w każdej chwili naszej codzienności, w wydarzeniach i doświadczeniach życiowych. Święty Ignacy zaleca nam, abyśmy wykonywali to ćwiczenie dwa razy dziennie, pierwszy raz w okolicy południa, drugi raz przed snem, przez okres od dziesięciu do piętnastu minut każdorazowo. 
Rachunek sumienia jest dość prosty w swojej dynamice. Zawiera pięć podstawowych wymiarów: 
1.	Akt stanięcia w obecności Bożej oraz dziękczynienie.
2.	Prośba o światło, uzdalniające do widzenia Boga w każdym doświadczeniu naszego dnia.
3.	Refleksyjne spojrzenie na minione godziny.
4.	Prośba do Boga o dar wdzięczności za Jego miłość i dar uzdrawiającego żalu, wynikającego z powodu naszych upadków w odpowiadaniu na tę miłość.
5.	Spojrzenie na najbliższe godziny z odnowioną wrażliwością na Bożą obecność oraz Jego wezwania.

W tym miejscu chciałbym krótko skomentować każdy z tych punktów, poczynając od aktu uświadomienia sobie obecności Bożej poprzez dziękczynienie. Rozpoczynając każdą modlitwę, powinniśmy uświadomić sobie obecność Boga. Ów akt przypomina nam, że Bóg jest z nami w każdym czasie, widzi nas dokładnie takimi, jacy jesteśmy i dogłębnie przenika nasze serca wiedząc, co w nich się kryje. To stanięcie w obecności Bożej ma takie samo znaczenie, jak przeczytanie Psalmu 139: 

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.

Akt uświadomienia sobie Bożej obecności nie powinien zajmować dłużej niż minutę. Świadomość, iż Bóg zna każdą naszą myśl, każde wypowiedziane przez nas słowo i każdy szczegół naszego postępowania – prowadzi do poczucia intymnej zażyłości z Bogiem. To poczucie intymności wypływa z faktu, że jedynym, który może nas znać do tego stopnia, jest Ten, który nas stworzył, o czym dowiadujemy się również z Psalmu 139:

Ty ogarniasz mnie zewsząd 
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, 
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

Jedyną odpowiedzią na to jest: DZIĘKUJĘ CI! Jedyną odpowiedzią jest wdzięczność i radość z powodu intymnej miłości Boga do nas, Jego zainteresowania nami jako indywidualnymi jednostkami, Jego prowadzenia i podtrzymywania nas.

Ów akt uświadomienia sobie Bożej obecności w atmosferze wdzięczności, bez wątpienia buduje nasze zaufanie. Bóg do tego stopnia bliski i tak zatroskany o nas, zaprasza nas, byśmy zbliżyli się do Niego i ukazuje nam, jak bardzo jest dla nas dostępny. W takiej atmosferze możemy zbliżyć się do naszego miłującego Boga w modlitwie, w modlitwie prośby. Możemy prosić Go (przechodząc do drugiego punktu naszego rachunku sumienia) o łaskę dostrzegania Go we wszystkich rzeczach, w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Tutaj możemy prosić Boga o zdolność dostrzegania Jego pełnego miłości wezwania, skierowanego do nas w każdym wydarzeniu, jakiego doświadczyliśmy i poprzez ludzi, których spotkaliśmy. Prosimy o łaskę rozeznawania, rozpoznawania Bożego Ducha działającego w naszym życiu. Prosimy o łaskę “serca rozeznającego”, które szuka i odnajduje swego Umiłowanego, swojego Boga we wszystkich rzeczach.

Trzeci punkt rachunku sumienia polega na refleksyjnym przejrzeniu minionej części dnia. Co takiego nam się przydarzyło? Uwaga nasza jest tutaj skierowana na to, co Pan czynił w naszym życiu w ciągu minionych kilku godzin. W jaki sposób Pan wychodził nam naprzeciw? Jakiego daru Bóg nam udzielił? Do czego Pan nas wzywa? Pierwszym zatem celem tego przeglądu minionych godzin upływającego dnia jest dostrzeżenie w nim Bożego działania. Drugim zaś jest zobaczenia naszych własnych reakcji oraz uczynków.

Ten przegląd wydarzeń z dopiero co minionej przeszłości winien być całkowicie szczery, bez pominięcia jakichś doświadczeń czy “rozmycia” ich znaczenia poprzez drobiazgową analizę. Winien obejmować dane nam doświadczenia bez wyboru. Nie można w nim pominąć jakiejś części naszych przeżyć lub poddać kontroli pewne wspomnienia czy uczucia –  wszystkie wydarzenia muszą przemówić do nas w prawdzie. W ten sposób bowiem pozwalamy przemówić do nas naszemu Stwórcy.

Wiele razy słyszeliśmy: “Mądry Polak po szkodzie” albo “Zapomniał wół jak cielęciem był”. W ten sposób wyrażamy pewną prawdę, że będąc “w środku akcji”, czy też gdy jesteśmy czymś pochłonięci po uszy – nie jest łatwo dostrzec, co tak naprawdę się z nami dzieje. Ale gdy zdarzenie dobiega końca, kurz opada i mamy szansę spojrzeć na nie powtórnie z pomocą łaski, zazwyczaj jasno widzimy, co się działo. Takie właśnie spojrzenie jest celem naszego refleksyjnego przeglądu wydarzeń. Sokrates, starożytny filozof grecki, mawiał: “życie nie poddane refleksji nie jest warte, by je przeżywać”. A zatem celem przeglądu jest refleksyjny powrót do wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ciągu kilku upływających godzin, abyśmy jasno rozpoznali Boże wezwanie skierowane do nas i mogli odpowiedzieć na nie lepiej, głębiej, z większą miłością.

W tym duchowym ćwiczeniu zabiegamy o łaskę widzenia Bożej obecności, Bożej miłości i łaskę jasnego zrozumienia tego, do czego wzywa nas Bóg. Łaska, o którą się staramy, polega na widzeniu zarówno naszego obdarowania, jak i naszej ułomności. Gdy ją otrzymujemy, zaczynamy dostrzegać miłujące działanie Boga w naszym życiu, w tych poddanych refleksji godzinach. Widzimy dary Boże udzielone nam. Zauważamy także naszą reakcję, naszą wdzięczność oraz ułomność. Widzimy naszą relację do Boga, co często prowadzi do spostrzeżenia, że nasza odpowiedź na Bożą łaskę nie była tak dobra, jak mogła być. Jeśli tak jest, pojawia się wtedy prawidłowa reakcja na ten fakt, oznaczająca rozwój naszego “serca rozeznającego” i doświadczanie Bożej miłości, gdy w obecności naszego kochającego Boga otrzymujemy radosne i pełne miłości spojrzenie na to, kim jesteśmy. I wzrasta w nas świadomość, że potrzebujemy Boga, aby móc kochać, być kochanym i działać z miłością. Owocuje to głębokim przekonaniem, że “Bóg jest z nami” i choć poznajemy swoją grzeszność – widzimy, że On bardzo nas kocha.

Tu pojawia się oczywista reakcja, naturalna wobec świadomości Bożego zaproszenia skierowanego do nas w wydarzeniach naszego życia. Jest nią często: “No nie, taką łaskę otrzymałem i nie zauważyłem jej, nie odpowiedziałem na nią? Nie wykorzystałem tego momentu, by kochać Bożą miłością i tak, jak mnie do tego inspirowała Boża miłość!”. Reagujemy z pewną dozą zażenowania (lub nawet przerażenia) na prawdziwą przepaść, otwierającą się pomiędzy Bożą łaską a naszą nań odpowiedzią. To poczucie nieudolności naszych odpowiedzi na łaskę – przekształca się w poczucie żalu: żalu uzdrawiającego, ponieważ przepełnionego łaską. Dzięki temu staje się on żalem radosnym i pełnym nadziei. To jest czwarty wymiar naszego rachunku sumienia: prosić Boga o żal, który uzdrawia oraz o przebaczenie. Ów dar żalu i przebaczenia wypływa z poczucia wdzięczności Bogu za Jego zaproszenie i przynaglenie, skierowane do nas poprzez zwyczajne doświadczenia minionych godzin. 

Gdy patrzymy na nasze upadki i dostrzegamy zło w naszym życiu, możemy zostać w tajemniczy sposób umocnieni, jeśli uznajemy prawdę o nas samych i ofiarujemy ją Bogu w modlitwie. To tutaj prosimy Boga, aby uzdrowił nasze rany i grzeszność, i aby uleczył tych, których być może sami zraniliśmy. To nasze poczucie “bycia w potrzebie” rodzi się z płynącego z łaski odczucia, że gdyby nie miłość i dar zbawienia, ofiarowane nam w Jezusie Chrystusie – bylibyśmy zdani na łaskę i niełaskę naszej grzeszności...

Teraz ofiarujemy samych siebie Bogu. Ofiarujemy Bogu dary, jakie otrzymaliśmy od Niego, jak również nasze grzechy, naszą słabość i brak odpowiedzi. Oddajemy Bogu wszystko, czym jesteśmy i dokładnie to, kim jesteśmy – w naszych uczynkach i prawdzie o nas samych. 

Kiedy przegląd naszych przeżyć i doświadczeń z ostatnich kilku godzin zostanie zamknięty poprzez uzdrowienie Bożą łaską, naszą naturalną reakcją jest spoglądanie z odnowionym zapałem, nadzieją i oczekiwaniem ku przyszłości. Święty Ignacy Loyola używa następujących słów, by opisać piąty i ostatni aspekt rachunku sumienia: “Piąty punkt polega na postanowieniu poprawy przy Jego łasce”. Jeśli przyglądamy się naszym zwyczajnym doświadczeniom, np. minionego poranka, i dostrzegamy Bożą miłość, Jego łaskę i zaproszenie skierowane do nas oraz nieudolność naszej odpowiedzi na nie – uwrażliwiamy się na te wezwania w nowy i głębszy sposób. Teraz w piątym punkcie modlitwy rachunkiem sumienia wychylamy się ku przyszłości i patrzymy na plany popołudniowe i wydarzenia, które mają nadejść wieczorem. Inaczej mówiąc: przewidujemy, jakie okoliczności nadarzą się, abyśmy (z Bożą łaską) mogli dzielić się miłością z innymi. Usiłujemy pogłębić nasz związek z łaską Bożą w codziennych doświadczeniach. Ma to na celu stworzenie w nas “serca rozeznającego”. Ta zdolność będzie nieustannie dojrzewała – stając się coraz bardziej czuła i wrażliwa w odpowiedzi na przepływ Bożej miłości w naszym życiu, na inspiracje Ducha Świętego w codziennych wydarzeniach i poprzez nie – na nas. Im więcej się wprawiamy w tym rozeznawaniu, tym bardziej będziemy zdolni zaufać prowadzącej nas obecności Boga, wzywającego nas poprzez te doświadczenia do wzrostu w miłości. Czy możemy dostrzec tutaj Boga? Na tym polega to ćwiczenie. Modlitwa rachunkiem sumienia jest więc ćwiczeniem, jest rozgrzewką. Tylko ćwicząc nabieramy formy, stajemy się sprawni i zdrowi... fizycznie, to samo dotyczy również świata duchowego. Aby posiąść żywą miłość, niezbędne jest nam ćwiczenie duchowe – ta praktyczna modlitwa refleksyjnego spojrzenia na Bożą obecność w naszych codziennych doświadczeniach. Potrzebujemy jej, aby nasze przestawanie z Bogiem, który jest Miłością, było żywe, pełne energii i wrażliwości. Poszukujemy zdolności miłowania Boga całym naszym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił. Usiłujemy kochać braci i siostry miłością Bożą. Pragniemy wypełnić przykazanie miłości naszego Boga i stać się takimi, jakimi zawsze pragnęliśmy być. 

A zatem, podsumowując, powinniśmy podjąć to ćwiczenie prowadzące do duchowej sprawności, wykorzystując pięć sugestii św. Ignacego:

1. Uświadom sobie obecność Bożą, stań w postawie wdzięczności... bądź świadomy, że Bóg widzi cię i zna.
2. Módl się o dar umiejętności dostrzegania Boga w każdym doświadczeniu mijającego dnia.
3. Dokonaj refleksyjnego przeglądu ostatnich godzin.
4. Proś o dar wdzięczności za otrzymane dary oraz o dar uzdrawiającego żalu.
5. Spójrz w nadchodzącą przyszłość z odnowioną wrażliwością na Bożą obecność i na Boże wezwania skierowane do ciebie.





Rozdział 2

Droga, Prawda i Życie

Ponieważ zaczynamy stosować rachunek sumienia do naszych codziennych doświadczeń: miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu i gniewu, chciałbym rozważyć, że Jezus – obraz Boga niewidzialnego, powiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14,6). Uzasadnione jest więc przypuszczenie, że skoro przychodzimy do Jezusa, jakiś przejaw tajemnicy naszego życia zostanie nam ukazany. Jeśli zdążamy do Jezusa, będą nam ujawnione niektóre aspekty tego, kim jesteśmy w naszej codzienności, jak i sama tajemnica naszego życia stanie się nam bliższa. Przekonamy się o tym. Zrozumiemy. Dlaczego? Ponieważ Bóg posłał Jezusa do nas, abyśmy mogli zobaczyć, kim jest Bóg i abyśmy mogli się przekonać, zrozumieć i wiedzieć, kim jesteśmy my sami, i abyśmy przeżywali nasze życie w Bożym pokoju.

Bóg posłał do nas Jezusa, aby On stał się naszą drogą, prawdą i życiem i by pokazał nam, jak możemy stać się tym, kim zawsze pragnęliśmy być. Gdy będziemy spoglądać na Jezusa, ujrzymy, w jaki sposób możemy spełnić się jako ludzie. Patrząc na Jezusa zobaczymy, jak możemy stać się wolni, ponieważ Jezus został nam dany po to, aby nasza radość była pełna. 

Jakie znaczenie ma dla nas Jezus? Jakie znaczenie ma dla nas życie Jezusa? A Jezusowe słowa, czyny i przeżycia? Co oznacza dla nas fakt, że Bóg sam doświadczył na sobie ludzkiego życia? Co Jezus mówi do nas o naszych codziennych ludzkich doświadczeniach, samemu doświadczając ludzkiego życia jako jeden z nas?

Sądzę, że możemy to odkryć, jeśli znajdziemy odpowiedź na pytanie: Czym jest świętość? Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie. Mówimy: „ten (lub tamten) człowiek jest święty”. Ostatecznie jednak, to nie ja ani ty jesteśmy kompetentni, aby określić, czym jest świętość, lecz sam Bóg. Bóg jest Stwórcą i Panem wszystkiego, także świętości i tego, czym ona jest. Pragnę zasugerować, że Jezus, który jest obrazem Boga niewidzialnego – jest świętością Boga. Sam Jezus jest „normą” świętości. Jego czyny ustanawiają kategorie świętości, Jego słowa, Jego doświadczenia, ponieważ sam Jezus jest świętością. Jezus zdefiniował, co oznacza „świętość”, ponieważ On jest Panem wszystkiego. To nie Ty ani ja określimy, czym jest świętość – to Jezus nadaje znaczenie wszystkiemu na obliczu ziemi, w tym także pojęciu świętości.

Jezus odkrył w swoich codziennych doświadczeniach, które przeżywał jako jeden z nas, że aby być sobą – musiał pozwolić, aby Jego duch, Jego wewnętrzne „ja” wchodziło w kontakt ze światem, jaki go otaczał. Jezus wiedział, że posiada wolność wyboru: może wyrażać swoje wewnętrzne reakcje na codzienne wydarzenia, jak również może stłumić te reakcje i powstrzymać się od ich wyrażania. Jezus był świadomy tego, że nieustannie dokonywał oceny otaczającego go świata w świetle normy siebie samego, w świetle swoich wewnętrznych reakcji. Mógł pozwolić im na włączenie się w otaczającą go codzienność lub  mógł je stłumić, zanegować i zignorować. Jezus dokonał wyboru, że zaangażuje swoje emocjonalne reakcje w otaczający go świat, wyrażając je swoimi czynami.

Jakie były Jego wewnętrzne reakcje na otaczający go świat? Były nimi: miłość, radość, potrzeba, lęk, żal oraz złość. W jaki sposób Jezus wyrażał swoje wewnętrzne reakcje? Obejmując innych, ciesząc się, drżąc ze strachu, płacząc lub krzycząc. Jezus uświadamiał sobie, że nawiązywał kontakt z samym sobą, uzewnętrzniając swoje reakcje na to, co go otaczało. W tym wyrażała się świętość Jezusa i wierzę, że jest to także droga dla naszej świętości. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Kim był dla współczesnych sobie, tym jest również i dla nas. 

Teraz pragnę zastosować metodę tej modlitwy, tego duchowego ćwiczenia, które dopiero co rozważyliśmy – rachunku sumienia. Ponieważ kontynuujemy nasze podążanie w głąb doświadczania Boga, ta właśnie modlitwa stanie się sposobem refleksji nad codziennymi doświadczeniami: miłości, radości, potrzeby, lęku i żalu oraz złości.

Rozdział 3

Doświadczenia miłości

Na początku przyjrzyjmy się samym sobie. Czy my, jako ludzie, doświadczamy i odczuwamy miłość? Czy dajemy jej wyraz? Czy miłość jest naszym przyjacielem, czy też budzącym lęk przeciwnikiem?  Czy pozwalamy sobie samym na doświadczanie odczuwanej przez nas miłości, czy też tłumimy ją lub wypieramy się jej? Czy posiadamy zespół zachowań, za pomocą których wyrażamy miłość? Czy posiadamy coś na kształt dziesięciu kaset zachowań wyrażających miłość, spośród których możemy wybrać jedną, aby włożyć ją do odtwarzacza video naszych zewnętrznych zachowań, by móc właściwie wyrazić nasze różnorodne uczucia miłości? Czy mamy dziesięć dyskietek reakcji pełnych miłości, by w każdej chwili móc włożyć jedną z nich do komputera naszych zachowań – tę, na której nagrane są wyrazy miłości pasujące do tego, co właśnie czujemy? Miłość można okazać na wiele sposobów. Mogę powiedzieć słowo pokrzepienia, podać pomocną dłoń, zrobić zakupy dla kogoś chorego, spędzić jakiś czas z więźniem w zakładzie karnym, pójść z kimś na randkę, wysłuchać kogoś, kto dzieli się radosnym doświadczeniem, odpowiedzieć na czyjeś pytanie, rozplątać dziecku sznurek latawca, zanieść komuś obiad na plażę, wrócić do sklepu po coś, co zapomniałeś kupić, spędzić resztę życia ze współmałżonkiem – oto niektóre przykłady.
Czy jesteśmy wolni w doświadczaniu odczuwanej przez nas miłości wobec tych, którzy nas otaczają? Czy jesteśmy nieskrępowani w wyrażaniu jej? Co mówi do nas Bóg poprzez nasze doświadczenia miłości?

Spójrzmy na naszego Pana. Kiedy Jezus ujawniał swoją miłość? Czy kiedykolwiek odczuwał miłość i dawał jej wyraz? Możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, gdy spoglądamy w modlitewnej kontemplacji na Jezusa przygarniającego małe dzieci i trzymającego je w ramionach. Odpowiedź kryje się również w scenie, gdy z wielką miłością spogląda na wdowę z Nain i wskrzesza jej syna, aby go jej oddać. Tak, Jezus odczuwał miłość i wyrażał ją! Oznacza to, że odczuwanie miłości i wyrażanie jej jest “święte”, jest naśladowaniem Boga, ponieważ Jezus, nasz Bóg odczuwał miłość i wyrażał ją innym.

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10,13-16)

Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: “Nie płacz!”. Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: “Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. (Łk 7,11-16) 

Czy mamy wolność w odczuwaniu i wyrażaniu miłości, tak jak to czynił Jezus? Czy odczuwamy w swoim sercu wezwanie, aby żyć tak jak Jezus? O czym mówi do nas Bóg poprzez nasze codzienne doświadczenia miłości? Pozwólmy Bogu, aby nas poruszył! Pozwólmy Mu, aby nas oświecił i zainspirował, byśmy wybierali właściwe sposoby wyrażania naszej miłości!

Gdy przyjrzymy się w naszych sercach i rozważymy te doświadczenia miłości, gdy zbadamy nasze sumienia, napotkamy łaskę samego Boga. Bóg objawia swoją obecność. Bóg udziela łaski postrzegania Jego samego we wszystkich rzeczach. Bóg objawia siebie samego i pokazuje, jak blisko nas jest. On przekonuje nas, że osobiście troszczy się o każdego i że kocha każdego z nas osobiście. Ujrzenie tego jest darem. Jest łaską. Dana jest ona tym, którzy o nią proszą i którzy pozwalają Bogu, by im jej udzielił. I na tym właśnie polega rachunek sumienia – na dawaniu Bogu czasu i okazji, aby udzielił nam swojej miłości i łaski, abyśmy mogli dostrzegać Go we wszystkich rzeczach. 

Gdy spoglądamy na samych siebie badając swoje sumienie, bierzemy pod uwagę nasze doświadczenia miłości. Czyniąc to, otwieramy się na wiele wymiarów tego doświadczenia – znajdziemy w nim zarówno pewne elementy naszego egocentryzmu, jak i czułe, pełne miłości zainteresowanie Boga nami. Odczuwamy bliską obecność Boga w naszych przeżyciach i czujemy głębokie zaproszenie z Jego strony, abyśmy byli bardziej otwarci i szczerzy w tym, kim jesteśmy. Otrzymujemy Jego słowo skierowane do nas w tych doświadczeniach. To wszystko jest modlitwą. Jest to doświadczanie Boga w codzienności, w codziennych doświadczeniach miłości. Mądrość, rada, świętość, poznanie, wytrwałość, rozeznanie i miłość – wszystko to są dary Ducha Świętego. Naszą odpowiedzią na nie jest otwarcie się na Boga, zwrócenie się ku Niemu z zaufaniem oraz poddanie się prowadzącej nas dłoni Bożej. Wydajemy samych siebie łasce. Ofiarujemy siebie Bogu, wkraczając w codzienne doświadczenia miłości i otwierając się na nie. Właśnie przyjmując te doświadczenia i podejmując modlitewną refleksję nad nimi – oddajemy samych siebie w odpowiedzi na Słowo Boże skierowane w nich. To jest modlitwa.

Pozwólmy naszemu Bogu być blisko nas i objawiać nam swoją obecność. Przyjrzyjmy się naszym codziennym doświadczeniom miłości. Przyjrzyjmy się codziennym doświadczeniom miłości Chrystusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 
Rozdział 4

Doświadczenia radości

Na początku przyjrzyjmy się sobie samym, naszym codziennym doświadczeniom radości. W miarę pogłębiania się nawyku refleksji, przypatrujmy się radości, jaką odczuwamy oglądając piękny wschód słońca lub radości z tego, że wykonywana przez nas praca przynosi efekty. Dostrzegamy w sobie radość życia – gdy raźno kroczymy przez las, pływamy w jeziorze, gotujemy pyszne posiłki, gramy na pianinie, słyszymy głoszone Słowo Boże, gdy tańczymy, słuchamy pięknej muzyki, gdy dzielimy się swoimi przeżyciami z Bogiem na modlitwie itd... Naszą odpowiedzią jest RADOŚĆ! Odpowiadamy wdzięcznością! Natychmiastową i spontaniczną odpowiedzią jest wtedy radość z otrzymanego daru! I wyrażamy ją po prostu ciesząc się... Wyrażamy tę radość patrząc na piękny wschód słońca, delektując się sukcesem, spacerując, pływając, gotując, grając na pianinie, tańcząc, słuchając pięknej muzyki.

Jakie są twoje doświadczenia radości? Czy odczuwasz radość? Czy jesteś radosny? Czy potrafisz się bawić? Czy potrafisz cieszyć się innymi? Czy umiesz cieszyć się darami Bożymi, których tak wiele jest wokół ciebie? Co Bóg mówi do ciebie poprzez twoje codzienne doświadczenia?

Czy Jezus był radosny? Kiedy odczuwał emocjonalną reakcję radości i dawał jej wyraz? W pewien sposób może się to wydawać “nie-świętym” pytaniem lub brakiem szacunku, gdy zadajemy je w stosunku do Boga. Sądzę, że odnosimy takie wrażenie, ponieważ utrwaliło się w nas przekonanie, że modlitwa jest czymś ulotnym i cichym, podczas gdy radość jest głośna i hałaśliwa. A skoro tak się sprawy mają, to oczywiście radość jest czymś nie pasującym do Boga i nie-świętym.

Odpowiedź na nasze pytanie możemy odnaleźć, spoglądając i kontemplując w modlitewny sposób Jezusa obecnego na weselu w Kanie.

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: “Nie mają już wina”. 

Jezus Jej odpowiedział: “Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: “Napełnijcie stągwie wodą!”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: “Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: “Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2,1-11)

Wiemy wszyscy, jak radosną uroczystością jest wesele. Wiemy także, dzięki Ewangelii św. Jana, że: odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Wiemy dobrze, co znaczy zaprosić kogoś na przyjęcie. Zapraszamy na przyjęcia ludzi, o których wiemy, że potrafią się dobrze bawić i pomogą w tym innym. Często ludzie, którzy nie potrafią się bawić, nie są zapraszani – wiemy, że nie będą się tam dobrze czuli i w konsekwencji mogą zepsuć nam przyjęcie. Jezus i Jego uczniowie zostali zaproszeni. Wynika z tego, iż wiedziano, że Jezus potrafi się przy takich okazjach świetnie bawić.

Wiemy również, że pierwszym cudem Jezusa była przemiana wody w wino w sześciu stągwiach kamiennych, z których każda miała pojemność ok. 75 litrów. Czterysta pięćdziesiąt litrów wina, żeby... podtrzymać dobrą zabawę na przyjęciu!!! Wystarczy, że przyjrzymy się tej scenie w kontemplacji, a odpowiedź nasunie się sama! 

Czy Jezus odczuwał radość? Odpowiedź brzmi: “TAK!”. Wynika z tego, że odczuwanie radości i cieszenie się nią jest święte i Bogu przyjemne, ponieważ to właśnie czynił Jezus. Możemy tak powiedzieć, ponieważ to, co odczuwał i czynił Jezus, jest “święte” i ukazuje nam właściwe znaczenie “świętości”.

A zatem spójrzmy na siebie w naszym rachunku sumienia. Zbadajmy swoje doświadczenia radości w ostatnich kilku godzinach i zobaczmy, że są one darem Bożym.

Czy dostrzegamy te doświadczenia radości jako dary pochodzące od Boga? Czy ucieszyliśmy się nimi, czy też przeszliśmy obok nich obojętnie? Zobaczmy wezwanie do zjednoczenia się z radosnym Jezusem. Ta radość jest święta.

Zastanawiając się nad naszymi doświadczeniami radości w rachunku sumienia, dajemy Bogu czas i okazję do objawienia nam swojej obecności, swojej ogromnej bliskości i gorącej miłości do nas – poprzez nasze doświadczenia radości.

I właśnie teraz dostrzegamy, jak dalecy jesteśmy od radowania się prawdziwymi darami Bożymi, które Bóg przygotowane ma dla nas w otaczającym świecie. To tutaj możemy dostrzec, jak bardzo brak nam tej radości. Zaakceptujmy Boże dary. Ofiarujmy samych siebie Bogu w ofierze wdzięczności, przyjmując Go w tych darach i rozpoznając Go w nich. Zastanówmy się nad naszymi własnymi doświadczeniami radości oraz doświadczeniami radości Chrystusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 
Rozdział 5

Doświadczenia potrzeby

Chciałbym ponownie rozpocząć od spojrzenia na nasze ludzkie doświadczenia. Czy my, jako ludzie, mamy potrzeby? Przypatrzmy się sobie samym, a zobaczymy.

Wszyscy ludzie, mężczyźni i kobiety, potrzebują: snu, pożywienia, wody, schronienia, odzieży, przyjaciół, miłości, ciepła, nauki, ćwiczeń, pracy, zabezpieczenia finansowego oraz modlitwy. Tego możemy być pewni już w punkcie wyjścia!

Chciałbym skoncentrować się w tym momencie na naszych potrzebach ludzkich relacji.

Bardzo trudno jest przezwyciężyć siebie i powiedzieć zdanie: “Potrzebuję ciebie”. We współczesnym społeczeństwie to zdanie oznacza tyle samo, co “Jestem zależny od ciebie”.

Ideał niezależności jest tak wysoko ceniony w naszym społeczeństwie, że bycie prawdziwie zależnym od kogokolwiek jest traktowane jako słabość. Podam przykład: jeśli współczesna kobieta stwierdza, że potrzebuje mężczyzny, swojego męża, patrzy się na nią jako na istotę nie-wyzwoloną. Dla mężczyzny stwierdzenie, że potrzebuje kobiety, swojej żony, jest odbierane jako przyznanie się do słabości, niemęskie i “nie-macho”. Ten mit rodzi problemy w życiu rodzinnym, ponieważ mężczyzna i kobieta potrzebują siebie nawzajem i są zależni od siebie nawzajem. Wzajemna potrzeba pogłębia więzy relacji. Uzupełniające się dary, talenty oraz potrzeby służą jako podstawa wzajemnego zrozumienia i dzielenia się. Święty Ignacy mówi w “Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości”, kończącej Ćwiczenia duchowne, iż “miłość polega na obopólnym udzielaniu sobie, a mianowicie na tym, aby miłujący dawał i udzielał umiłowanemu tego, co sam posiada, albo coś z tego, co jest w jego posiadaniu lub w jego mocy; i znów wzajemnie, żeby umiłowany udzielał miłującemu. I tak gdy jeden ma wiedzę, żeby się nią dzielił z tym, co jej nie ma; i podobnie jeśli ma zaszczyty, bogactwa itd., jeden drugiemu wzajemnie udzielał” (CD 231).

To udzielanie sobie nawzajem może dokonywać się faktycznie poprzez dawanie i branie, jeśli dobrze czujemy się potrzebując czegoś lub kogoś i przywykliśmy do tego “bycia w potrzebie”. Jeśli uświadomimy sobie, że potrzebujemy czegoś – np. jeśli kobieta uznaje i zgadza się (dobrze się z tym czując), że potrzebuje mężczyzny albo mężczyzna uznaje (dobrze się z tym czując), że potrzebuje kobiety – wówczas możemy prosić siebie nawzajem o zaspokojenie naszych potrzeb. Jeśli przywykliśmy do doświadczania swoich potrzeb i czujemy się bezpiecznie konfrontując się z nimi, wówczas rozumiemy sytuację, gdy ktoś inny prosi nas, abyśmy zaspokoili jego potrzebę. Jesteśmy w stanie przyjąć to za naturalne i dobre. Możemy wówczas odpowiedzieć w duchu wzajemności i dzielenia się, nie reagując z urazą, że ktoś nam coś narzuca.

Fakt, że potrzebujemy siebie nawzajem, jest naturalny i właściwy. Rzeczą właściwą jest, że aby żyć potrzebujemy Boga i Jego miłości, potrzebujemy Jego łaski, pociechy, mądrości, wsparcia, odwagi oraz mocy. Możemy to spokojnie zaakceptować i nie ma nic niewłaściwego w tym, że potrzebujemy Boga. Jak to trafnie ujął św. Augustyn: “Stworzyłeś nasze serce dla siebie, o Panie, i nie dozna ono spokoju, dopóki nie spocznie w Tobie”. Jeśli więc poprzez codzienne doświadczenia spostrzegamy, że potrzebujemy Boga i w potrzebach zwracamy do Niego nasze serca i umysły – nie powinniśmy się tym martwić! Wszystko z nami jest w porządku! Jesteśmy dziećmi Boga i potrzebujemy Jego miłości w naszym życiu, abyśmy mogli być sobą i być tym, kim zawsze pragnęliśmy być.

Gdy nasze potrzeby są zaspokojone, gdy nasz głód pożywienia zostaje zaspokojony chlebem, ziemniakami, mięsem, serem, warzywami, owocami i ciastkami – jest to znakiem miłości Boga do nas. Gdy nasza potrzeba miłości jest zaspokojona przez naszych rodziców, przyjaciół, współmałżonka oraz kochające nas dzieci, oznacza to, iż Bóg dociera do nas ze swymi darami pośród codzienności. Kiedy Bóg zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego, Jego darem jest miłość, którą pragnie nas nasycić.

Czy akceptujemy swoje potrzeby? Naszą zależność od innych? Spójrzmy na Jezusa, gdy usiłujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy Jezus kiedykolwiek przejawiał jakieś potrzeby? Czy Jezus był kiedyś w potrzebie? Wielu błędnie sądzi, że jest to niestosowne pytanie i dotyczy kwestii zupełnie “nie-świętej”, ja jednak jestem przeciwnego zdania. Może po prostu przyjrzyjmy się pewnej scenie – przemódlmy i kontemplujmy scenę narodzenia w grocie Betlejmskiej, w której uczestniczą Maryja i Józef.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: “Nie bójcie  się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
“Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania”.
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: “Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. (Łk 2,1-20)

Czy Jezus, jako nowonarodzone dziecko, miał takie same potrzeby jak inne niemowlęta? Aby na to odpowiedzieć – spójrzmy na bezradność małego Jezusa. Po prostu kontemplujmy i modlitewnie rozważajmy Jezusowe potrzeby – ktoś musiał Go karmić, ubierać, ktoś musiał podtrzymywać Mu główkę, żeby nie opadła, gdy brał Go na ręce; ktoś musiał Go nauczyć chodzić. Wtedy znajdziemy właściwą odpowiedź: Tak! Jezus odczuwał potrzeby. Tak! Jezus potrzebował pomocy – potrzebował innych. Jezus prosił innych, by zaspokoili Jego potrzeby. Oznacza to, że potrzeba innych jest “święta”,  gdyż Jezus miał potrzeby, a przecież jest “świętością”. Oznacza to również, że proszenie innych o zaspokojenie naszych potrzeb jest “święte”, ponieważ sam Jezus bywał w potrzebie i zwracał się do innych, aby zaspokajali Jego potrzeby. A Jezus jest przecież “świętością”!

Czy jesteśmy świadomi naszych własnych potrzeb? Czy czujemy się dobrze, mając świadomość, że nie jesteśmy samowystarczalni? Czy umiemy zwrócić się po pomoc do innych w naszych potrzebach? Czy też odrzucamy je wszystkie i wypieramy się ich sądząc, iż są one słabością, ponieważ nie chcemy nikomu nic zawdzięczać? Ponieważ nie chcemy być nikomu nic dłużni? Nie chcemy stać się od kogokolwiek zależni? A może... gdy ostatnio zaufaliśmy komuś, zwracając się doń w potrzebie, doznaliśmy zawodu i upokorzenia, więc nie chcemy ponownie znaleźć się w takiej sytuacji? A może gdy ostatnim razem zaufaliśmy komuś, mówiąc mu o swoich potrzebach, zostaliśmy głęboko zranieni, bo człowiek ten wykorzystał to przeciwko nam? Dlatego teraz boimy się ujawniać nasze potrzeby...

Gdy zajmujemy się naszymi doświadczeniami potrzeby podczas rachunku sumienia, dajemy Bogu czas, aby objawił nam swoją bliską obecność oraz miłość, którą nas podtrzymuje. Bóg dzieli się z nami swoją mądrością, radą oraz udziela nam daru rozeznawania, abyśmy kochali i zaakceptowali nasze potrzeby, w Bożej obecności, podobnie jak uczynił to Jezus.

Jesteśmy w stanie szczerze spojrzeć na nasze potrzeby wraz z przyjacielem - Jezusem, który doświadczał ich tak samo jak my. On zaprasza nas do uświadomienia ich sobie podobnie jak On je sobie uświadamiał. Ta łaska Chrystusa wzywa nas do zaufania, do zdobycia się na odwagę ujawniania ich przed sobą samym i innymi oraz odwagę proszenia innych, aby wychodzili naprzeciw naszym potrzebom. To jest łaska. Czy czujemy to wezwanie ze strony Boga?

Powierzmy Bogu samych siebie w naszych codziennych doświadczeniach własnej potrzeby, akceptując ją jako dar, jako naszego przyjaciela, jako składnik świętości, tak jak Jezus zaakceptował swoje potrzeby, stając się jednym z nas. Przyjrzyjmy się na modlitwie własnym doświadczeniom potrzeby i podobnym doświadczeniom Jezusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 

Rozdział 6

Doświadczenia lęku

Czy my, ludzie, kiedykolwiek doświadczamy lęku? Przyjrzyjmy się sobie samym!

My, istoty ludzkie, boimy się wojny, mamy lęk wysokości, obawiamy się dzikich zwierząt, trzęsień ziemi, szybkiej jazdy, gwałtownej wichury, boimy się, że ktoś nas napadnie czy zgwałci, odczuwamy lęk przed kradzieżą, okaleczeniem... i moglibyśmy jeszcze długo ciągnąć tę listę naszych lęków.

Lęk, który jest w pełni ludzkim uczuciem, może nas sparaliżować. Często słyszymy, że kogoś “zmroziło ze strachu”.  Lęk może w ten sposób oddziaływać na nas w wielu okolicznościach, ponieważ nie wiemy, co aktualnie odczuwamy. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że się boimy i nie wiemy, czego się boimy. Niepokój lub zakłopotanie tym, że nie wiemy, co się dzieje, prowadzi do odczucia, że jesteśmy zmrożeni lub sparaliżowani.

Jedynie będąc w stanie powoli i stopniowo uświadomić sobie, że jesteśmy przestraszeni, a następnie rozpoznając, czego dokładnie się boimy – zapobiegamy niepokojowi oraz zakłopotaniu, które potencjalnie mogą nas sparaliżować.

Dzieje się tak gdy widzimy, iż nasz lęk jest normalny lub też, że nie musimy się bać pewnych ludzi czy doświadczeń. Gdy sobie to uświadomimy, zaczniemy zaprzyjaźniać się z naszym lękiem. Przestajemy traktować go z pogardą i lekceważeniem, a zaczniemy “podziwiać” własny lęk i podchodzić doń przyjaźnie. Postępując tak sprawiamy, że nasz paraliż znika i jesteśmy w stanie “bać się na spokojnie”. Będziemy wtedy traktować lęk tak, jak winien być traktowany: jako dar dany od Boga, mający na celu ochronę naszego bezpieczeństwa, zdrowia, życia własnego czy też innych, w Panu.

Czy często jesteśmy sparaliżowani lub zmrożeni ze strachu w taki sposób, że możemy wyprzeć ze świadomości całe to doświadczenie? Czy lęk jest naszym przyjacielem, czy też wrogiem? Czy jest on doświadczeniem dobrze nam znanym? Co mówi do nas Bóg o naszych doświadczeniach lęku?

Czy Jezus kiedykolwiek odczuwał lęk, czy drżał ze strachu? Czy kiedyś się bał? Czy też jest to kolejne niestosowne pytanie, pozbawione szacunku wobec Pana? Nie sądzę. Po prostu przemódlmy scenę z Getsemani, w kontemplacji przyglądając się Jezusowi, gdy On pocił się ze strachu, trząsł się i drżał na myśl o tym, że mógłby zostać ukrzyżowany.

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: “Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił”. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: “Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie. (Mk 14,32 -34)

A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: “Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22,41-4)

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: “Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Powtórnie odszedł i tak się modlił: “Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!” Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: “Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników”. (Mt 26.40-45)

Oznacza to, że lękanie się, odczuwanie strachu, a nawet trzęsienie się i drżenie jest “święte”, ponieważ Jezus lękał się, odczuwał strach, trząsł się i drżał; Jezus zaś jest “świętością”. A zatem to, czego doświadczał Jezus, jest święte.

To może pomóc nam przynieść nasze codzienne doświadczenia lęku na rachunek sumienia. Możemy więc wszystkie te doświadczenia uznać za swoich przyjaciół, za bogactwo Bożego obdarowania w nas – a nie “odfiltrowywać” je i udawać, że ich nie ma. Pozwólmy Bogu przemówić do nas poprzez nasz lęk przed zjednoczeniem się z Nim. Jest to ten sam lęk, którego doświadczał Jezus.

Gdy spoglądamy na nasze doświadczenia lęku podczas rachunku sumienia, obecność Boga pociesza nas i umacnia. Bóg pragnie nam się objawiać. Nasze nieustanne wezwanie, byśmy “zwracali swe serca ku Bogu” nie pozostaje bez odpowiedzi i bez nagrody, gdyż Bóg zwraca się do nas ponownie słowami: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).

Gdy stajemy wobec naszych budzących lęk doświadczeń podczas rachunku sumienia, przyglądamy się im razem z naszym Bogiem, który też kiedyś był zalękniony i drżał tak jak my. Mamy Przyjaciela. Tutaj nasza zależność od mocy i mądrości Boga, który nas kocha, powoduje nasze zwrócenie się do Niego. On delikatnie popycha nas i podtrzymuje w przerażających sytuacjach, podobnie jak pasterz wiodący trzodę. Bóg rozjaśnia nasze spojrzenie, byśmy mogli zobaczyć, czego naprawdę się boimy. Boża obecność – podobnie jak światło w ciemnościach – oświeca naszą drogę mądrością i głębokim poznaniem, uzdalniając nas do rozpoznania, jak mamy dalej iść.

Znajdujemy kogoś, komu możemy zaufać, kto pomoże nam bezpiecznie dobić do brzegu. Możemy bez obawy otworzyć się przed tym przewodnikiem, tym “światłem”, tym pasterzem – Jezusem, naszym Panem. Tworzymy z Nim trwałą więź, opartą na zaufaniu, przyjaźni, jedności i miłości. Miłości, która została poddana próbie i udowodniła swą realność, ponieważ przeszła przez te same doświadczenia co my! A zatem zastanówmy się nad naszymi własnymi doświadczeniami lęku oraz doświadczeniem lęku Jezusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 


Rozdział 7

Doświadczenia żalu

Czy żal należy do ludzkich doświadczeń? Przypatrzmy się sobie samym i sprawdźmy. Kiedy umiera ktoś ukochany – współmałżonek, jedno z rodziców, dziecko, przyjaciel – czujemy żal. Kiedy tracimy pracę, zostaliśmy zdradzeni lub czujemy się strasznie rozczarowani, doświadczamy żalu. Te wszystkie wydarzenia są stratą. Strata zaś wywołuje żal.

Żal jest głęboką, ludzką, emocjonalną reakcją na rzeczywistą lub postrzeganą stratę. Żal jest emocjonalną reakcją na utratę jakiejś relacji. Gdy ktoś nas porzuca lub umiera, to nas rani i boli. “Zranienie” zaś jest nieco staromodnym słowem, oznaczającym kombinację żalu i złości na tego, kto odchodzi lub zmienia jakąś relację. To jest bolesne. Żal jest bolesny. Jest on skutkiem utraconej bliskości.

Pojawia się depresja. Ciemność. Smutek. To częsty, codzienny składnik naszego życia. “Żegnaj” jest tak samo częścią naszego życiowego doświadczenia jak “Witaj!”. Rozstania i żal, ból, zranienie oraz towarzysząca im złość – stanowią równie nieodzowną część naszego życia jak zgoda i zjednoczenie. Tam gdzie jest bliskość, tam potencjalnie istnieje możliwość rozstania. Jedynym sposobem uniknięcia żalu jest dystans do wszystkiego i wszystkich, niekochanie nikogo. Ale nawet to nie jest skutecznym sposobem uniknięcia żalu, ponieważ tworzy własną pustkę oraz ból. Izolacja i pustka, będące konsekwencją niekochania niczego, rodzą swój własny ból, ten zaś jest gorszy od jakiegokolwiek żalu.

Czy Jezus był kiedykolwiek zasmucony? Czy Jezus kiedykolwiek doświadczył żalu? Czy Jezus kiedyś płakał? I czy są to “stosowne” pytania? Jezus odpowiada: “Ależ tak!”, gdy w modlitwie patrzymy na Niego i kontemplujemy Go płaczącego nad Jerozolimą:

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: “O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd”. (Łk 19,41-43)

Spójrzmy teraz na Jezusa w kontemplatywnej modlitwie, gdy płacze nad Łazarzem.

A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. 
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: “Gdzieście go położyli?” Odpowiedzieli Mu: “Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: “Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich powiedzieli: “Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” 
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: “Usuńcie kamień!” Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: “Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: “Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: “Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: “Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: “Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!”. (J 11,32-44)

To oznacza, że odczuwanie żalu oraz płacz jest rzeczą “świętą”, ponieważ Jezus odczuwał żal i płakał. To zaś, czego doświadczał Jezus, jest “święte”. To, czego doświadczał Jezus, jest “świętością”.

Na rachunek sumienia przynieśmy swoje poczucie straty i żal, jakiego doświadczyliśmy w ciągu mijających godzin. Zobaczmy, w jaki sposób Chrystus doświadczył tego samego żalu. Zobaczmy, jak głęboka jest więź łącząca nas z Chrystusem Panem.

Ponowne doświadczanie tego żalu, podczas gdy badamy nasze sumienie w Bożej obecności, pozwala intymnej bliskości Bożej otoczyć nas troską. Powierzamy nasz żal Bogu i czujemy, że On nas rozumie i że jednoczy się z nami: Bóg - Emmanuel, Bóg z nami. Gdy dzielimy się naszym żalem, odkrywamy obecność naszego Przyjaciela, Stwórcy i Pana. A to oznacza doświadczanie Boga w naszym codziennym życiu, w naszym codziennym przeżywaniu żalu. Przyjrzyjmy się w modlitewnej kontemplacji cierpieniu, żalowi i poczuciu straty, jakich doświadczał Jezus. Czyniąc tak uświadomimy sobie, że On wie o czym mówimy, dzieląc się z Nim w rachunku sumienia doświadczeniem żalu, rozłąki, osamotnienia i straty. W tym dialogu, tym dzieleniu się z Chrystusem – otrzymujemy dar widzenia tego, że nasze własne cierpienie i nasz żal są takim samym żalem i cierpieniem, jakie odczuwał Chrystus. Żal Chrystusa i nasz własny żal to to samo przeżycie. Odczuwamy ten sam ból. Łaska zobaczenia tego daje nam głębokie poczucie więzi z Jezusem w codziennych doświadczeniach żalu. I ta właśnie więź przynosi zrozumienie i pokój. Przyjrzyjmy się zatem naszym doświadczeniom żalu oraz doświadczeniom żalu Jezusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 
Rozdział 8

Doświadczenia złości

Spójrzmy na siebie samych tak, jak to uczyniliśmy na początku. Czy kiedykolwiek popadamy w złość? No cóż, jest to bardzo kontrowersyjne pytanie. Wydaje się, że my, ludzie, odpowiadamy na to pytanie udzielając dwóch całkowicie przeciwstawnych odpowiedzi i czujemy się nieomal usprawiedliwieni, zaprzeczając każdej z nich. Mówimy na przykład: 
“Ależ tak, oczywiście że popadam w złość. Każdy się złości”. Możemy też w ogóle nie przyznawać się do złości i mówić: “Jestem kochającym i głęboko wierzącym człowiekiem. Nie jestem złośnikiem, to byłoby poniżej mojej godności”. Jednak w rzeczywistości nie mamy takiego wyboru. Uczucia są tylko sposobem reakcji, jakim dysponujemy. Jak powiedział św. Tomasz z Akwinu: “Uczucia są po prostu odpowiedzią”. Nie są one ani złe, ani dobre. One po prostu są. I pojawiają się zanim zdołamy dokonać jakiegokolwiek ich wyboru.

Ktoś zeskrobuje lakier z mojego nowego samochodu, który zaparkowałem przed supermarketem. Wychodzę ze sklepu, widzę to i wpadam w złość. Ktoś miał przynieść warzywa i deser na wspólnie przyrządzany obiad, lecz zapomniał. Jestem zły. Ktoś podchodzi do mnie na boisku szkolnym i bezceremonialnie wyrywa mi drugie śniadanie. Jestem wściekły.

Człowiek po prostu reaguje, zaś bezpośrednią reakcją na zranienie jest złość. Złość nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym, jest po prostu reakcją. O ile czymkolwiek się odznacza, to tym, że jest reakcją dobrą i daną nam przez Boga. Złość przysporzyła światu tyle samo dobra, co miłość. Ile tuneli podziemnych zostało przekopanych z tego powodu, że ludzie wściekali się, zmuszeni do wspinaczki po zboczach góry! Ale by przyniosła taki efekt – złość musi być konstruktywnie wykorzystana, a nie tłumiona i wypierana. 

Złość z powodu konieczności nieustannego wspinania się na górę powinna być właściwie spożytkowana, a nie stłumiona. Zamiast wypierać się swojej złości, winniśmy ją twórczo wykorzystać – nasz gniew, frustracja i wściekłość mogą nam dać siłę do poszukania szybszego sposobu dotarcia na drugą stronę góry. Ostatecznie nasza złość może więc przynieść dobry efekt: nagle oświeca nas pomysł wydrążenia tunelu przez górę, tak że już nigdy nie będziemy musieli się na nią wspinać. Ile jednak wysiłku kosztuje zbudowanie tunelu! Gdzie znaleźlibyśmy tyle sił i energii, by wykonać taką pracę? Zaczerpniemy ją z naszej złości, frustracji i wściekłości – tych Bożych darów ludzkiej energii, udzielonych nam ku przekształcaniu rzeczy, które powinny być zmienione.

Czy postrzegamy swoją złość jako przyjaciela? A jeśli tak, to czy dysponujemy zespołem zachowań, spośród których możemy wybrać te, które we właściwy sposób wyrażają nasze uczucie złości?

Czy Jezus bywał rozzłoszczony? Czy odczuwał gniew? Czy kiedykolwiek dał wyraz swojej złości? Te pytania również mogą stwarzać wrażenie “nie-świętych”. Jeśli jednak przyjrzymy się Jezusowi w kontemplacyjnej modlitwie, jak podnosi głos na faryzeuszy, nazywając ich hipokrytami lub gdy zobaczymy Jezusa chwytającego za bicz i wypędzającego bankierów ze świątyni, znajdziemy odpowiedź na te pytania.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. (...)
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! (..) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 

Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! (...) Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? (Mt 23,13.23-24. 27-28. 33)

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: “Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: “Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. (J 2,13-22)

Tak, Jezus wpadał w gniew! Wielki gniew! I to nawet często! A to oznacza, że wpadanie w gniew jest “święte”, ponieważ Jezus jest świętością Boga, a to, czego doświadczał, jest prawdziwym znaczeniem świętości.
To oznacza, że bycie zdenerwowanym, odczuwanie złości i wyrażanie jej na zewnątrz jest święte, ponieważ Jezus odczuwał złość, bywał zagniewany i dawał temu wyraz. Pozwólmy Panu poruszyć nasze serca, oświecić nas i zainspirować, abyśmy potrafili wybrać właściwe sposoby wyrażania naszej złości.

Rodzi się pytanie, czy postrzegamy swoją własną złość jako coś “świętego?”. Winniśmy przypomnieć sobie w czasie tego rachunku sumienia nasze doświadczenia złości z ostatnich kilku godzin i zestawić je z doświadczeniami, jakie przeżywał Jezus, pozwalając łasce Bożej objawić w nich obecność Boga.

Gdy tak przyglądamy się w modlitewnym rozważaniu, w rachunku sumienia, swoim doświadczeniom złości – miłość Boża pozwala nam zaakceptować nasz ból i złość. Bóg dowodzi swojej obecności ucząc nas, oświecając, udzielając daru wytrwałości, sprawiedliwości, odwagi, siły i akceptacji. Ponownie pozwalamy przemówić w tym przeżyciu Bożemu zaproszeniu, które wzywa nas do większej otwartości i uczciwości w zobaczeniu tego, kim jesteśmy. Otrzymujemy Słowo Boże, które pomaga nam zrozumieć nasze doświadczenie złości. Na nowo przeżywamy wielorakie aspekty tego uczucia: wymiar naszego egoizmu, obecności Boga wzywającego nas do zbliżenia się do Niego, wezwania do “zbliżenia się do siebie samego”, do zaakceptowania naszego codziennego doświadczenia złości, tak jak nasz Pan zaakceptował i pokochał swój własny gniew.

Teraz wraz z Chrystusem przyglądamy się własnej złości. Wraz z Nim, który złościł się ze słusznego powodu, patrzymy ze zrozumieniem na nasze przeżywanie tego uczucia. Tutaj, w rachunku sumienia, łaska Boża może oświecić nasz słuszny i święty gniew. Łaska Boża może nam pomóc przyjąć ten gniew jako dobry, jako dar. Teraz łaska Boża może nas oświecić, abyśmy wiedzieli, jaki sposób zachowania mamy wybrać, aby dać wyraz naszej złości.

Zastanówmy się nad naszymi doświadczeniami złości z minionych kilku godzin oraz nad doświadczeniem złości w codziennym życiu Jezusa, naszego Boga. Zastanówmy się nad tym wszystkim w modlitewnej refleksji... 

Rozdział 9

Na zakończenie


Podczas modlitwy przyglądamy się swoim codziennym doświadczeniom. W naszej codzienności doświadczamy tej samej miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu i złości, jakich doświadczał Jezus. A jeśli tak się rzeczy mają – nasze codzienne doświadczenia są święte. Przepracowanie tych reakcji miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu i złości oraz właściwych im środków wyrazu – jest prawdziwą modlitwą. Gdy usiłujemy żyć tak, jak żył Jezus, gdy szukamy woli Bożej i samego Boga poszukującego nas w doświadczeniach naszego codziennego życia, gdy szukamy Go we wszystkich rzeczach – to jest prawdziwa modlitwa.

Żeby ujrzeć, trzeba patrzeć, codziennie ćwiczyć się w tej zdolności szukania Boga we wszystkim. Dlatego winniśmy badać nasze codzienne życiowe doświadczenia. Winniśmy badać swoje sumienie i rozwijać nawyk przeprowadzania refleksji. A gdy to czynimy, uświadamiamy sobie, że wszystko w naszym życiu jest darem pochodzącym od Boga. W naszym obdarowaniu poznajemy, że wszystkie nasze talenty, zdrowie, odczuwanie miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu i złości – wszystko to mówi do nas o Bogu. Jeśli wierzymy, że możemy „zapracować” na miłość przyjaciela, że kochanie Bożą miłością jest wynikiem naszych pieczołowitych starań, że osobista świętość zależy głównie od naszych zdolności kierowania własnym życiem lub że wzrost w zaufaniu jest owocem naszej roztropności, to jesteśmy naiwni i powierzchowni. W modlitwie rachunkiem sumienia doświadczamy bowiem, że wszystko w naszym życiu jest darem Bożym, nawet... nasze zasadnicze wady. 
W tym codziennym „duchowym ćwiczeniu” (w którym najpierw uświadamiamy sobie, że Bóg zna każdy szczegół naszego życia, potem prosimy o dar dostrzegania Go w naszych codziennych życiowych doświadczeniach, przyglądamy się tym doświadczeniom z ostatnich kilku godzin, wreszcie prosimy o wdzięczność za otrzymane dary i o uzdrawiający żal oraz  spoglądamy z nadzieją na nadchodzące godziny naszego życia), przechodząc pięć kroków rachunku sumienia – nabywamy „sprawności duchowej”. Otrzymujemy łaskę faktycznego widzenia, odczuwania i uświadamiania sobie łaski Bożej w naszym sercu, umyśle i w całym naszym istnieniu. Jesteśmy zdolni dostrzegać Bożą obecność w naszym życiu, to zaś jest darem. Poświęcenie czasu na szukanie Boga zostaje wynagrodzone znalezieniem Go.	

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11,9).

To proste zatrzymanie się i modlitwa, proste „ćwiczenie duchowe”, zwykłe proszenie dwa razy dziennie – przynosi efekt w postaci daru dostrzegania Boga we wszystkich rzeczach, znajdowania Go i przyjmowania w naszym codziennym życiu; oraz w postaci daru serca rozeznającego. Jest to łaska potrzebna w każdym czasie, nie ma ograniczeń i jest wieczna. Zostanie wylana ona na nas, zesłana z góry i wyciśnięta na nas jak pieczęć. Przeleje się w nasze życie, tak że będziemy zdolni kochać Bożą miłością, tą miłością, która szuka każdego; i będziemy mogli przeżywać nasze codzienne życie w taki sposób, do jakiego zaprasza nas i pobudza Boża miłość i łaska.
Łaską tego modlitewnego ćwiczenia jest dostrzeżenie, że Jezus w dalszym ciągu przeżywa swoje życie miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu oraz złości w naszej własnej miłości, radości, potrzebie, lęku, żalu i złości. Łaską tego modlitewnego ćwiczenia jest pozwolenie Panu, aby nas poruszył, oświecił i zainspirował do tego, byśmy wybierali właściwe sposoby wyrażania naszych uczuć. Łaska tego modlitewnego ćwiczenia, tego „ćwiczenia duchowego” polega na uświadomieniu sobie rozlicznych darów, jakie otrzymaliśmy i dostrzeżeniu, że to Bóg podzielił się z nami tym, co posiada, że tchnął w nie wszystkie życie, aby nam służyły i że pracuje we wszystkim, aby doprowadzić nas do punktu, w którym będziemy kochali Jego miłością. A to przyniesie nam ostateczne spełnienie, ukoronowanie naszego istnienia, ponieważ staniemy się tym, kim zawsze pragnęliśmy być.
Jeśli Bóg dał nam tak wiele w naszym codziennym życiu i poprzez nasze życiowe doświadczenia – jak na to odpowiemy? Jak odpłacimy miłością za miłość? W jaki sposób przyniesiemy te wszystkie dary z powrotem Bogu, w miłości, jako nasz dobrowolny dar? Ofiarując Mu samych siebie, swoje życie i jego konkretne aspekty: codzienne doświadczenia miłości, radości, potrzeby, lęku, żalu oraz złości. Oddamy siebie samych na powrót Bogu, poprzez nasze codzienne życiowe doświadczenia – przyjmując je i akceptując, kochając je, żyjąc nimi i wznosząc je do Boga w dziękczynieniu za to, że możemy być miłością Boga w świecie.




