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Rozważania ojca Arkadiusza „Człowiek potrzebuje czegoś więcej”
Nie ma chyba nic gorszego, jak zgubienie klucza do swojego domu. Przychodzisz zmęczony po pracy, próbujesz dostać się do środka i nie masz jak wejść.

WRZESIEŃ 2020

Współczesny człowiek zgubił klucz do tabernakulum. Nie ma jak wejść do
serca Boga. Wielu może wcale nie chce tam przebywać.

ROZWÓJ ŻYCIA DUCHOWEGO

Rycerz Niepokalanej ma być kluczem do tabernakulum – kluczem do serca
Boga dla innych. Swoim życiem – słowem i czynem pokazywać zagubionemu
człowiekowi inną rzeczywistość, prawdziwe życie w Bogu. Jednak aby być
kluczem dla innych, wpierw sam muszę często otwierać tabernakulum i tam
wchodzić, przebywać jak najczęściej z Nim na modlitwie.

Intencja modlitewna na wrzesień:

Św. Ojciec Maksymilian w niniejszych materiałach formacyjnych powie nam:
„Człowiek potrzebuje czegoś więcej. Można kogoś wytresować na zewnątrz,
ale to nie będzie życie. Życie duchowe jest uczestnictwem w życiu Boga”.

Pismo Święte:

Uświęcać, ożywiać drugiego to przepiękna misja, którą powierza nam swoim
rycerzom Ojciec Kolbe. Jeśli będę zjednoczony z Bogiem i Jego Matką Niepokalaną, mogę wiele osiągnąć i właśnie o te duchowe „sukcesy” nam chodzi.
Jedynie co jesteśmy w stanie obiecać Bogu dzisiaj, to dbanie o własny rozwój,
bowiem to możemy czynić w każdym czasie i miejscu niezależnie od warunków politycznych i społecznych; czy wirus będzie czy nie, zawsze jestem
jedno z moim Bogiem!
Dlatego wzywam wszystkich rycerzy Niepokalanej do wytężonej modlitwy, z
której wypływa służba. Wzywam do formacji, wzajemnej integracji i zjednoczenia w imię Bożej miłości, która jest twórcza, czysta i otwarta na Boże działanie.

Aby nasza troska o rozwój życia duchowego uczyniła nas coraz bardziej
otwartymi na działanie Boga.

Dz 17,24-29

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba
i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera
posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim
życie i oddech, i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj
ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy
i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po
omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych
poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu". Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do
kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.

Nauczanie Kościoła
Ojciec Święty Jan Paweł II, encyklika Evangelium Vitae, 2. 30.
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Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary
jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość
i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną
częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten – nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka – zostaje opromieniony obietnicą
i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności (por. 1 J 3, 1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia

względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale „przedostateczną”; jest więc rzeczywistością,
świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i
braciom. [...] W Jezusie, „Słowie życia”, zostaje nam tedy zapowiedziane i
udzielone życie Boże i wieczne. Dzięki temu objawieniu i temu obdarowaniu
fizyczne i duchowe życie człowieka, także w swoim stadium ziemskim, zyskuje pełną wartość i znaczenie: życie Boże i wieczne jest bowiem celem, do
którego zmierza i jest powołany człowiek żyjący w tym świecie. Tak więc
Ewangelia życia zawiera w sobie to wszystko, co ludzkie doświadczenie i rozum mówią o wartości życia człowieka, przejmuje to, wywyższa i dopełnia.

Z Pism św. Maksymiliana
Fragment konferencji o. Maksymiliana Kolbego pt. „Warunki rozwoju życia wewnętrznego” [289], Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2015.

Człowiek potrzebuje czegoś więcej. Istota rozwoju życiowego – to tylko miłość. Pan Bóg jest miłością [1 J 4,8]. Życie jest podobieństwem do Pana Boga.
Życie duchowe tym bardziej – to życie po prostu Boże w nas. Można kogoś
wytresować na zewnątrz, ale to nie będzie życie. Tak jest na przykład w wojsku i w różnych instytucjach świeckich. To nie jest to, czego się pragnie w
klasztorze – to nie jest Boskie życie w duszy. Życie duchowe jest uczestnictwem w życiu Boga. Mówi się ,,dzieci Boże” na prawdziwych chrześcijan. Ma
to głęboką treść. [...] Chodzi o to wewnętrzne życie – i dlatego więcej zrobi
wzajemna modlitwa niż zewnętrzne traktowanie.

Wyjaśnienie tekstów
Życie duchowe to taka szczególna przestrzeń. Ono wyróżnia nas spośród
wszystkich stworzeń. Tylko człowiek żyje jednocześnie na płaszczyźnie biologicznej i duchowej. Współcześnie łatwo zauważyć, że jednym z największych ludzkich problemów jest dezintegracja – brak jedności pomiędzy tymi
obiema rzeczywistościami. Z jednej strony zdarza nam się negować jedną (bez
ograniczeń hołdując drugiej), z drugiej miotamy się pomiędzy nimi, próbując
ustalić jakąś własną sztuczną hierarchię… Tymczasem Bóg stworzył nas zintegrowanymi – w jedności, jako całość. Jednak bardzo trudno odnaleźć właściwe proporcje, kiedy (jak głosił św. Paweł) „żyjemy według ciała”. To właśnie prawdziwe życie duchowe ustawia naszą tożsamość we właściwych proporcjach. I bynajmniej nie jest ono negacją cielesności. Przeciwnie – uczy nas
kochać własne ciało i patrzeć na nie tak, jak patrzy na nie Bóg.

Rozważanie
Obserwacja życia duchowego we własnym wnętrzu może prowadzić do odkrycia naszego najgłębszego rodowodu… Do prawdy, że naszym Ojcem jest
Bóg Stwórca który „sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko”. Od
Niego pochodzi zarówno nasza dusza, jak i nasze ciało. Co więcej, On jest tak
blisko każdego z nas, że pragnie mieszkać w naszym wnętrzu. I właśnie to
nasze pragnienie Boga, duchowe poszukiwanie, może nas do Niego doprowadzić – jak czytamy w Dziejach Apostolskich – właśnie w tym czasie i w tym
miejscu, w którym każdy z nas żyje. Jeśli podejmiemy wysiłek pójścia za tym
pragnieniem, możemy odnaleźć pełnię, do której od początku zostaliśmy zaproszeni i powołani. Ta pełnia nie tylko wykracza poza ramy naszej ziemskiej
doczesności, ale też podnosi ją i uświęca. Jeśli człowiek decyduje się zanurzyć
swoje życie w życiu Bożym, nie odczuwa już tak mocno tego podziału pomiędzy życiem ziemskim i niebieskim. Już teraz, choć jeszcze „niejasno” dotyka
rzeczywistości wiecznej. Abyśmy mogli podjąć tę odpowiedzialność za nasz
pełny rozwój, potrzebna jest miłość. Tylko wtedy, w wolności, będziemy
prawdziwie dziećmi Bożymi – uczestnikami Jego życia.

Pytania
1. Czym jest życie duchowe? Skąd wiemy o jego istnieniu?
2. Jaki stosunek do życia duchowego ma dzisiejszy świat? Co z tego wynika,
jakie zagrożenia?
3. Jaka jest relacja pomiędzy życiem duchowym a życiem cielesnym? Które
jest ważniejsze? Jak wyglądało to pierwotnie, w Bożym planie? Co stało się z
integralnością człowieka po grzechu? W jaki sposób możemy ten stan naprawiać?
4. Na czym polega „troska o życie duchowe”? W jaki sposób ja troszczę się o
swoje? A co zaniedbuję? Co chcę zmienić, poprawić?
5. Czym jest pełnia życia człowieka? Jak rozumiał ją św. Jan Paweł II?
6. Jaką rolę w rozwoju i pielęgnowaniu życia duchowego człowieka pełni miłość?
7. Czy jakość mojego obecnego życia wewnętrznego wypływa z „tresury”
(którą ktoś mi narzucił lub ja z jakichś powodów narzucam sobie)? Jak to wygląda w praktyce? Co mogę zrobić, by pracować nad swoim życiem wewnętrznym w wolności?
8. Które słowa z treści tego spotkania najmocniej mnie poruszają? Dlaczego?
Do czego konkretnie mnie wzywają?

