List do przyjaciół Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej
numer 60 - 27 sierpnia 2019 roku

Drodzy przyjaciele
Znalazłem taki piękny
poemat-refleksję Richarda Rohra:

Miłośnik wszystkiego
Panie, miłośniku życia,
miłośniku tych, którzy żyją
Panie, miłośniku naszych dusz,
miłośniku naszych ciał,
miłośniku wszystkiego, co istnieje ...
W rzeczywistości to twoja miłość
utrzymuje wszystko przy życiu ...
Obyśmy żyli w tej miłości.
Obyśmy nigdy nie wątpili w tę miłość.
Obyśmy wiedzieli, że jesteśmy miłością,
że zostaliśmy stworzeni dla miłości,
że jesteśmy odbiciem Ciebie,

W świecie, gdzie więcej jest wykluczenia
niż przyjęcia i włączenia to chyba bardzo
ważne słowa i z pewnością nie tylko do
poczytania. Mam wrażenie, że brak takiej
całkowitej zgody na to, by być kochanym bez
reszty rodzi podział w sercu i przekłada się na
podziały w świecie zewnętrznym. Świadomość
bycia mieszkaniem Miłości wszystko zmienia,
sprawia, że w takim samym świetle widzę
drugiego człowieka, każdego, bez wyjątku.

że kochasz Siebie w nas i dlatego
jesteśmy całkowicie godni miłości.
Obyśmy nigdy nie wątpili w tę głęboką,
trwałą i doskonałą dobroć,
jaką jesteśmy, ponieważ Ty nią jesteś.
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Możliwe staje się przekroczenie granic spotkanie - dialog - przy jednym stole, twarzą
w twarz, a nie tylko w formalnych deklaracjach szacunku zapisanych w jakimś
dokumencie czy oświadczeniu. Tymczasem
wciąż dobiegają mnie głosy, że to tak o tej
miłości to może się nadaje do wiersza, bo tyle
się o niej mówi i tak ładnie to brzmi, a przecież
są dokumenty Kościoła, prawa, zasady,
których trzeba bronić, szanować i zachować!
A ja otwieram Słowo i czytam - nie
przyszedłem znieść lecz wypełnić (Mt 5,17-20)
i staram się zrozumieć, że On niczego nie broni
i nie staje po niczyjej stronie, nie broni też
siebie, tylko bierze krzyż. Nawet o miłości zbyt
wiele nie mówi, tylko pokazuje, że ona spełnia
się w działaniu, w spotkaniu, więc uzdrawia
swoich i obcych, wdzięcznych i niewdzięcznych, nawet wrogów swego narodu i okupantów. Wypełnić, jak myślę, to znaczy dla
Niego przekroczyć, pójść dalej niż litera, pójść
tam, gdzie liczy się przede wszystkim drugi
człowiek, tak samo spragniony miłości, akceptacji, zrozumienia i bycia razem jak ja.

By miłość nie była pustym (nadużywanym) słowem potrzebne są trzy proste, a jednocześnie czasem bardzo trudne kroki:
1) przyjąć całkowitą, niczym nieograniczoną,
włączającą zarówno moją piękną jak i ciemną
stronę miłość jaką darzy mnie Ten, który jest
Odwieczną Miłością; 2) taka zgoda i przyjęcie
otwiera serce i umysł i pozwala zobaczyć, że tą
samą miłością obdarzony jest każdy człowiek;
3) w imię tej miłości i jej siłą mogę przekroczyć
własne ograniczenia i lęki, a wtedy spotkanie
staje się możliwe. Czy skoro jest możliwe to
znaczy, że się wydarzy? Na poziomie mojego
serca - z pewnością tak, bo ono staje się na tyle
pojemne, by pomieścić każdego człowieka; na
poziomie serca drugiej osoby - nie wiem, ale to
bardzo możliwe; przy stole - szanse wzrastają
niepomiernie, czasem tylko trzeba trochę
poczekać i ponosić tego drugiego w swoim
sercu (tradycyjnie taką postawę nazywamy
modlitwą), bo niektóre zranienia goją się
powoli, a lekarstwem jest miłosne spojrzenie
Boga - moimi oczami.

Fragmenty książki ojca Thomasa Keatinga - Zażyłość z Bogiem

Zaufanie odgrywa tak ważną rolę, że nasza
droga duchowa może być zablokowana, jeśli
tkwią w nas negatywne nastawienia do Boga
wyniesione z dzieciństwa. Jeśli boimy się Boga,
lub widzimy Go jako rozgniewanego ojca,
podejrzliwego policjanta lub surowego sędziego
to będzie nam bardzo trudno odnaleźć entuzjazm, a nawet jakieś zainteresowanie drogą
duchową.
Chrześcĳańska droga duchowa opiera się
na coraz głębszym zaufaniu do Boga. Dzięki
temu zaufaniu możliwy był pierwszy skok
w ciemność, aby spotkać Boga na głębszych
poziomach naszego istnienia. To dzięki zaufaniu, możliwe jest nadanie nowego kształtu
naszemu istnieniu, przemienione zostaje nasze
cierpienie, zranienia i nieuświadomione motywacje tak, by ukształtować nas jako osoby
według Bożego zamysłu.

Te negatywne obrazy Boga, które w większości zostały nam zaszczepione we wczesnym
wychowaniu religĳnym, są w istocie spadkiem
po poprzednich pokoleniach i rozpowszechnionych postawach religĳnych, które zawierają
zniekształcenia - czasem odwrócenie o 180
stopni – od biblĳnych i ewangelicznych wartości. Dotyczy to zarówno protestantów jak i katolików, ale szczególnie mocno odczuwamy to
w Kościele Katolickim.
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Przed Soborem Watykańskim II (19621966) zespół postaw wobec Boga nazywany
„zachodnim modelem duchowości” był szeroko
nauczany w ramach katechezy i wychowania
religĳnego. To określenie znajdziemy w książce
ojca Richarda Hausera S.J. profesora na
Uniwersytecie Creighton pod tytułem „W Jego
Duchu”. „Duchowość” powinniśmy wziąć w cudzysłów, ponieważ tak przedstawione rozumienie Boga nie oddaje prawdziwie nauczania
biblĳnego; raczej pokazuje mocno oddziałujące
osiemnastowieczne wpływy Oświecenia, z jego
myśleniem zdominowanym kartezjańskim
dualizmem, oraz fizyką newtonowską, gdzie
potężny Bóg „gdzieś tam” kieruje mechanicznym światem z majestatycznej odległości.
Według o. Hausera fundamentalną kwestią był
ściśle dualistyczny podział na „ja poza Bogiem”
i „Bóg poza mną”. Cechą charakterystyczną tego
dualizmu jest przekonanie, że my tutaj na ziemi
oddzieleni od Boga poszukujemy, podejmujemy
wysiłek, cierpimy podczas gdy Bóg z odległego
nieba patrzy i osądza.
Według ojca Hausera nawet po Soborze
Watykańskim II wielu studentów wciąż reprezentuje takie myślenie. Postawy te, chociaż
najczęściej nieświadome, są jednak bardzo silne
i pojawiają się spontanicznie, chyba że zostaną
zweryfikowane i uaktualnione poprzez dojrzałe
oceny. Zapewne sam odnajdziesz niektóre
z nich, kiedy cofniesz się do swojego własnego

wychowania religĳnego. Pierwszą postawą,
która wypływa z zachodniego modelu duchowości jest przekonanie, że akty zewnętrzne są
ważniejsze niż akty wewnętrzne. Termin „akty
zewnętrznie” odnosi się do rytuałów lub
praktyki dobrych uczynków takich jak posty,
jałmużna czy umartwienie ciała. Termin „akty
wewnętrzne” odnosi się do motywacji, z których
te akty się rodzą. Te pierwsze mogą równie
dobrze pochodzić z pychy, egocentryzmu,
jak i z miłości Boga i szacunku do bliźniego.
Nauczanie Jezusa w Ewangelii jest jasne:
„Oczyść najpierw wnętrze naczynia, a potem
będziesz się martwił o stronę zewnętrzną”.
Drugą postawą wynikającą z zachodniego
modelu duchowości jest przekonanie, że to
indywidualna osoba inicjuje wszystkie dobre
czyny, a Bóg je nagradza. Z punktu widzenia
teologicznego jest to przekonanie bliskie herezji
Pelagianizmu. Przywodzi na myśl obraz walki
na arenie w celu przebłagania Boga za popełnione grzechy lub wyproszenie jakiejś korzyści,
podczas gdy sam Bóg siedzi i z dystansu
przygląda się zmaganiom. Jeśli sprawimy się
dobrze - kciuk w górę, jeśli przegramy - kciuk
w dół. Ewangelia, przeciwnie, uczy, że to Bóg
inicjuje wszystkie dobre czyny poprzez Ducha,
który w nas mieszka, naszym zadaniem jest
uważnie słuchać się i wprowadzać w czyn
sugestie Ducha.

Fragmenty najnowszej książki ojca Richarda Rohra - The Universal Christ
Chrześcĳanie wierzą, że ta uniwersalna
Obecność została również „zrodzona z niewiasty, zrodzona pod Prawem” (Ga 4,4) w konkretnym momencie chronologicznego czasu.
Jest to wielki chrześcĳański skok wiary, który
nie każdy chce zrobić. Zuchwale wierzymy, że
Boża obecność została wlana w pojedynczą
ludzką osobę, tak by człowieczeństwo i Bóstwo
mogły być rozpoznane w Nim jako zjednoczone
w działaniu, rozpoznane w Nim – i dlatego też
w nas! A może lepiej zamiast mówić, że Bóg
przyszedł na świat w Jezusie, powiedzieć, że
Jezus wyłonił się z już przesiąkniętego Chrys- 3 -

tusem świata. Drugie wcielenie wypływa z pierwszego, z Bożego miłosnego zjednoczenia ze
stworzonym światem. Jeśli wciąż czujesz się
z tym nieswojo, to zaufaj jeszcze trochę. Obiecuję ci, że zmierza to do pogłębienia i poszerzenia twojej wiary zarówno w Jezusa jak i w
Chrystusa. Jest to ważne przewartościowanie
tego, kim Bóg mógłby być i co taki Bóg może
uczynić, to takiego Boga, możemy potrzebować,
jeśli chcemy znaleźć trafniejsze odpowiedzi na
pytania postawione na początku tego rozdziału.
Chodzi mi o to, że kiedy wiemy, że świat
wokół nas jest zarówno miejscem ukrycia się
jak i objawienia się Boga, to już nie możemy
czynić istotnych rozróżnień między naturalnym
i nadprzyrodzonym, między świętym i nieświętym. Głos z nieba czyni to oczywistym dla wciąż
upartego Piotra w Dziejach Apostolskich
(Dz 10). Wszystko, co widzę i wiem tworzy
rzeczywiście jeden „uni-verse”, który posiada
jedno spójne centrum. Ta Boża Obecność
poszukuje kontaktu i komunii, a nie podziałów
i separacji – może za wyjątkiem sytuacji, które
prowadzą do późniejszego jeszcze głębszego
zjednoczenia.
Jakże wielka robi się różnica w sposobie
mojego chodzenia po tym świecie, traktowania
każdej z osób spotkanych w ciągu dnia. To tak,
jakby wszystko, co do tej pory było rozczarowaniem i porażką, wszystkie wielkie zakręty
historii, można było zobaczyć jako jeden
wspólny nurt, wciąż fascynujący i użyteczny dla
Bożej miłości. To wszystko musi wciąż nadawać
się do użytku i zawierać w sobie potencjał,
nawet jeśli przypomina zdrady i ukrzyżowania.
Czyż inaczej można byłoby kochać ten świat?
Nic i nikt nie musi być wykluczony.
Obraz jedności, który tu opisuję nie podoba się naszemu postmodernistycznemu światu,
a nawet mu stanowczo zaprzecza. Zastanawiam
się jak można po zwycięstwie racjonalizmu
w dobie Oświecenia, opowiadać się po stronie
takiej niespójności. Byłem przekonany, że
zaakceptowaliśmy spójność, zasady i jakąś formę ostatecznego sensu wszystkiego jako coś
dobrego. Tymczasem intelektualiści w ostatnim

stuleciu sprzeciwili się istnieniu i sile idei tak
powszechnej jedności – w chrześcĳaństwie zaś
popełniliśmy błąd ograniczając obecność
Stworzyciela jedynie do pojedynczego objawienia - Jezusa. Konsekwencje takiego wybiórczego widzenia świata działają niszczycielsko na
bieg historii i na stan ludzkości. Stworzenie
zostało uznane za pozbawione świętości, za
dzieło przypadku, za jakiś dodatek do
faktycznego centrum Bożego zainteresowania,
którym tylko i wyłącznie jesteśmy my. To
prawie niemożliwe, żeby jakiś człowiek mogł
czuć się szczęśliwym w takim nieświętym,
pustym i przypadkowym świecie. Taki obraz
świata sprawia, że czujemy się wyobcowani,
musimy rywalizować w walce o pozycję, zamiast
przeżywać głęboką jedność i budować coraz
większe kręgi jedności.
Bóg kocha rzeczy stając się nimi.
Bóg kocha rzeczy jednocząc się z nimi,
a nie przez ich wykluczenie.
Przez akt stworzenia Bóg objawił odwiecznie udzielającą się Boską Obecność w fizycznym
i materialnym świecie. Zwykła materia jest
miejscem, gdzie ukrywa się duch, a przez to
samym Ciałem Boga. Szczerze biorąc, czymże
innym mogłaby być, skoro – jak wierzą
chrześcĳanie, żydzi i muzułmanie – „jeden Bóg
stworzył wszystkie rzeczy”. Od samego początku czasu Duch Boży objawia swoją chwałę
w materialnym świecie. Tak wiele Psalmów to
potwierdza, kiedy to „rzeki klaszczą w dłonie”,
a „góry śpiewają z radości”. Kiedy Paweł pisze
„lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus”
(Kol 3,11) to czy okazuje się naiwnym panteistą,
czy tym, który rzeczywiście zrozumiał wszystkie
następstwa Ewangelii Wcielenia.
Wydaje się, że Bóg zdecydował się objawić
to, co niewidzialne przez to, co nazywamy
„widzialnym”, tak by wszystkie rzeczy widzialne
stały się objawieniem bez końca rozprzestrzeniającej się duchowej energii Bożej. Komu choć
raz uda się to rozpoznać, już nigdy nie będzie się
czuł samotnym w tym świecie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej

