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Čitajući i meditirajući Božju riječ imala sam osjećaj kao da orem zemlju i pripremam
je za sjeme koje će donijeti ploda. Oranje je bilo bolno jer je tražilo promjenu, preobrazbu
moje nutrine. Kada sam dopustila Božjoj riječi da pogodi u srž mojih osjećaja i htijenja, ona
bi prodirala kroz cijelo tijelo ubrizgavajući Božju ljubav i preplavljujući ga Božjim
milosrđem. Proniknuti svoj nutarnji svijet i doživjeti ga na božanski način, proces je
mukotrpnog svakodnevnog vježbanja u meditativnom otkrivanju Boga. Spoznaja da je Bog
moj dobri otac, a ja njegovo ljubljeno dijete, vraćala mi je osjećaj vlastitog dostojanstva i
vrijednosti, a braći i sestrama vraćala je osjećaj ljubavi i prihvaćanja.
Ta vrsta molitve je formirala moj duhovni put i pripremila me da mogu sudjelovati
na kontemplativnom tečaju za redovnice. Sjedenje na klupici za mene je bila molitva.
Kvadratni metar prostirke predstavljao je jedan otok. Otok koji je daleko od buke svijeta i
u kojem vlada buka tišine. Buka tišine znači isključiti razumska i vanjska osjetila i prepustiti
se nevidljivoj stvarnosti. Moja me je riječ (Bog moj) oslobađala mojih strahova i misli koje su
me salijetale i na taj način mi davale priliku da pogledam u oči svome ja i prihvatim ga
takvog kakav jest.
s. A. P. (2010.)

֍
Put unutra je put u tamu iza koje se nalazi Bog, gdje noć svijetli kao dan i tama kao
svjetlost. Sjedenje, tišina, mir, sve mi se činilo kao da izlazim iz ovoga svijeta, a onda sam
shvatila da se moja stvarnost preobražava. Svakodnevnica je ista, ali ja iz kontemplativne
vježbe izlazim drugačija.
Uočavam male stvari, geste, opažam darove Božje, postajem zahvalnija i
zadovoljnija. Misli su tu, osjećaji su tu, sjećanja su tu, ali više me ne teroriziraju. Kao da sam
ih posložila u ormar.
s. I. M. (2010.)
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Zasadi me, Gospodine, posred srca svojega
ukorijeni se
duboko
zakori
budi stablo
nek` u suhoj žili zakuca Tvoje bilo
nek´ propupaju žedni prsti
nek´ me obujmi tiha svjetlost
nek´ u zelenim njedrima ptica zapjeva

Stošija
(Lectio divina, Dubrava, 27. 5. 2015.)

