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Drodzy przyjaciele
Obecność ojca Thomasa Keatinga chociaż już
nie fizyczna, ale duchowa w wielu wspaniałych spotkaniach, rozmowach i doświadczeniach w czasie kolejnej międzynarodowej
konferencji Contemplative Otreach (Ruchu
Odnowy Kontemplacyjnej) w Denver (19-22
września) była tak oczywista i odczuwalna, że
wielu z nas z zadziwieniem dzieliło się tym
spostrzeżeniem i z wdzięcznością potwierdzało
to samo odczucie.
A oto jeden z wierszy ojca Thomasa, który
powstał jakiś rok przed jego odejściem:

Bóg umacnia naszą bezsilność
Byśmy nigdy nie zwątpili
W Jego bezwarunkową miłość
i nieskończone miłosierdzie

Z niczego
Żeby być nikim
Wystarczy zgoda,
na bycie prostym stworzeniem
To jest miejsce spotkania
z „Jestem, który Jestem”

Taka właśnie jest łaska
wewnętrznego zmartwychwstania
I nagroda za nieszukanie nagrody

Kiedy już nie ma „ja”, „mnie”, „moje”
Wtedy tylko „ja jestem” pozostaje
A potem może zniknąć „ja”
Pozostawiając samo „jestem”

Hasłem przewodnim naszego spotkania było
„Ewoluowanie, przemiana, służba - poszerzanie naszej wizji; pogłębianie naszej praktyki”.
Tematów, które podjęliśmy było tak wiele, że
chyba nie uda mi się zabrać ich w kilku

***
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zdaniach. Tym, którzy chcą poznać więcej
polecam angielskojęzyczny blog stworzony na
potrzeby konferencji KLIKNĲ TUTAJ

Jednym z ważniejszych tematów, które podjęliśmy była kwestia budowania nowego modelu
funkcjonowania organizacji takiej jak Contemplative Outreach. Model struktury hierarchicznego zarządzania odchodzi w przeszłość,
a my otwieramy się na służebne przewodnictwo, które oznacza słuchanie siebie nawzajem, wsparcie, modlitewne rozeznanie i wiele
sposobów współpracy. Oznacza to zaangażowanie poprzez współdzielenie wartości,
a zatem to, co nas łączy to nie tyle wspólne
cele, co wspólne doświadczenie, w którego centrum stoi wdzięczność, za dar wzrostu, rozwoju i dojrzewania poprzez zgodę na przemieniające działanie Bożej łaski w wiernym
praktykowaniu modlitwy głębi.
Ciekawą prezentację przedstawiła dr Christine O’Brien Travers - Kontemplatywna
Neuronauka, w której odwołując się do
licznych badań pokazała jak zmienia się nasze
ciało i mózg dzięki praktyce trwania w postawie zgody i w ciszy, zaproponowała
również proste praktyki, które doskonale
sprawdzają się jako „przedsionki” do modlitwy
głębi i przygotowują nasze ciało i umysł do
głębszego wejścia w ciszę.

wielokanałowej komunikacji, która wymaga
poznania, uczenia się jej podstaw, żeby można
twórczo z niej korzystać. Jednym z ciekawszych sposobów twórczego jej wykorzystania
jest „Kaplica medytacyjna” (Meditation
Chapel), w której online spotykają się osoby
z całego świata na wspólnej praktyce modlitwy w ciszy i na dzieleniu się swoim doświadczeniem. Niedługo wrócę jeszcze do tego
tematu, bo wart jest szczególnej uwagi. Warto
również zajrzeć na kanał YouTube KLIKNĲ
TUTAJ gdzie pośród wielu filmów z nauczaniem ojca Thomasa znajduje się cała seria
Spiritual Journey, udostępniona niedawno
jako „Dar”, a zawierająca materiał i nauczanie
wykorzystywane w Intensywnych rekolekcjach z modlitwą głębi, dostępne teraz dla
każdego, kto jest zainteresowany bliższym
poznaniem dynamiki drogi duchowej.

Po zakończonej konferencji miałem okazję
uczestniczyć w spotkaniach grup modlitwy
głębi w kilku miejscach w Kalifornii, gdzie
zastałem zaproszony przez grono przyjaciół.
To było wspaniałe doświadczenie i radość
dzielenia się drogą duchową, najpierw z małą
grupą, następnego dnia z ponad 30-osobową
grupą, a kolejnego dnia z grupą przy parafii
metodystycznej. Wszędzie moglem zobaczyć
z jaką radością przyjmowana jest wieść o rozwĳającej się wspólnocie osób praktykujących
modlitwę głębi w Polsce.

Z kolei Pamela Begeman, która jest odpowiedzialna za stronę internetową CO i za wszystkie projekty związane z internetem wystąpiła ze znakomitą prezentacją „Sakramentalne używanie technologii”. Myślą przewodnią tej prezentacji było zaproszenie do
kreatywnego używania daru współczesnej
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Fragmenty książki ojca Thomasa Keatinga - Zażyłość z Bogiem

(Ponieważ ten fragment jest kontynuacją
prezentacji czterech postaw przedsoborowego
ującia “duchowości”, warto wrócić do poprzedniego numeru “Pokarmu na drodze”, by
mieć obraz całości.)

Trzecia postawą wypływającą z zachodnie-go
modelu duchowości to przesadna troska o to, by
dostać się do nieba, zamiast praktykowania
miłości Boga i bliźniego tu i teraz, jak to z całą
mocą podkreśla Jezus. Ta troska czasem wyraża
się w wysiłkach by zgromadzić zasługi w tym
życiu, które mają przekonać Boga, by nas
nagrodził w przyszłym życiu. Wyłania się z tego
karykatura „dobrego” katolika sprzed Soboru
Watykańskiego II. W rozumieniu zachodniego
modelu jest to ktoś, kto chodzi na Mszę św.
każdej niedzieli, nigdy nie je mięsa w piątek,
ofiarnie daje na tacę. Chodzi do spowiedzi i komunii przynajmniej raz w roku, spodziewa się,
że na łożu śmierci ksiądz udzieli mu Ostatniego
Namaszczenia, by mógł w najgorszym wypadku
dostać się do czyśćca, następnie po niedługim
czasie, skróconym licznymi Mszami za spokój
jego duszy, będzie mógł przejść do nieba, gdzie
zostanie sowicie nagrodzony za przykładne
katolickie życie. Mogło mu nigdy nie przyjść do
głowy, że grzechem może być wymuszanie
swojej woli na żonie czy rozdrażnianie jej, krzyczenie na dzieci, nieuczciwe płacenie za usługi
i zatrudnienie, brak szacunku dla biednych
żyjących na jego ulicy, czy w jego parafii. Jed–
nym słowem, przywiązuje się do dogmatów
i przestrzega katolickich zasad, ale nie potrafi
praktykować Ewangelii. Ewangelia to sposób
życia, a nie zbiór zasad do zachowywania.

Ta karykatura nie jest tak bardzo nacią–
gana. Przed Soborem Watykańskim II był
sprzyjający klimat, że tak powiem, do targowa–
nia się z Bogiem by uniknąć piekła lub skrócić
czyściec. Tak zwane dobre uczynki nabrały
znaczenia ponad wszelką miarę, takiej postawie
towarzyszyło naiwne lekceważenie tego, co
Pismo wyraźnie mówi o dobru, które jesteśmy
w stanie osiągnąć własnymi siłami. Dla przykładu, Ewangelia przynagla do miłości Boga tu i teraz i do miłości bliźniego tą samą bezwarunkową miłością, którą ukochał nas Jezus.
Nadmierna troska o przyszłą nagrodę lub karę
sprawiła, że zwykli ludzie przestali się skupiać
na swoim podstawowym zadaniu ukazywania
tu i teraz miłości Chrystusa do każdego człowieka. Nacisk na przyszłą nagrodę zaprowadził
społeczność chrześcĳańską do zaniedbań
w spełnianiu powinności społecznych, a odpowiedzialność za ich wypełnianie w ostatnich
wiekach przerzucono w większości na zgromadzenia zakonne.
Ludzka natura woli zastępcze ofiary, aby
obłaskawić Boga niż ofiarę, którą Bóg w Piśmie
św. wyraźnie określa jako jedyną możliwą do
przyjęcia, czyli dar z siebie samego. Większość
praktyk religĳnych podszyta jest strachem
przed bogiem, który posyła do piekła i wymaga
przebłagania. Jest to właściwe dla świadomości
„tyfonicznej”, którą charakteryzowały się ludy
prymitywne, a którą widać również u dzieci
w wieku dwu do czterech lat. Takie zachowanie
ma pewien wymiar magiczny: „Jeśli gorliwie
uczęszczam na Mszę w każdą niedzielę i wyznaję moje grzechy, nawet jeśli nie zmieniam
postaw, które te grzechy powodują, to i tak
wszystko będzie w porządku”.
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Fragmenty najnowszej książki ojca Richarda Rohra - The Universal Christ

Bóg osobowy i wszechobecny
Wiele fragmentów Pisma św. bardzo
wyraźnie potwierdza, że Chrystus istniał „od
początku” (J 1,1-18; Kol 1,15-20; Ef 1,3-14) jako
podstawowe źródło, a zatem Chrystus nie może
być tym samym co Jezus. Kiedy dołączymy
słowo Chrystus do Jezusa tak, jakby to było
Jego nazwisko, a nie sposób w jaki Boża
obecność przenika wszelką materię przez całą
historię, wtedy chrześcĳanie stają się dość
niechlujni w swoim myśleniu. Nasza wiara staje
się jedną z teologii pomiędzy innymi konkurującymi ze sobą kościelnymi teoriami zbawienia, zamiast być powszechną kosmologią,
wewnątrz której każdy może żyć z właściwą mu
godnością.
Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, potrzebujemy Boga tak wielkiego jak
wciąż rozszerzający się wszechświat, w przeciwnym razie wykształceni ludzie będą widzieć
Boga jako niekonieczny dodatek do znanego
nam świata, który przecież sam w sobie jest
zachwycający, piękny i godny uwielbienia. Jeśli
nie będziemy ukazywali Jezusa również jako
Chrystusa, to przypuszczam, że coraz więcej
ludzi będzie nie tyle aktywnie występować
przeciw chrześcĳaństwu, co po prostu stracą
z czasem zainteresowanie nim. Wielu prowadzących badania naukowców, biologów,
pracowników społecznych szanuje Tajemnicę
Chrystusa, chociaż nie używają w tym celu
żadnego opowiadania o Jezusie. Wydaje się, że

Bogu nie zależy specjalnie na tym, żebyśmy
poprawnie używali Jego imienia (zobacz
Wj 3,14). Sam Jezus powiedział „Nie każdy,
który Mi mówi: "Panie, Panie!" (Mt 7,21;
Łk 6,46; dodałem kursywę dla lepszego
zrozumienia). Jezus uczy, że liczą się ci, którzy
„robią to poprawnie”, a nie ci, którzy
„nazywają to poprawnie”. Tymczasem werbalna ortodoksja absorbowała nas przez wieki tak
bardzo, że nawet skazywaliśmy ludzi na stos,
za to, że nie „nie używali właściwych słów”.
Oto do czego może doprowadzić skupianie się jedynie i wyłącznie na Jezusie, na
szczególnej „osobistej relację” z Nim oraz na
tym, co może On dla nas uczynić, żeby nas
uchronić od jakichś wiecznych, ognistych
cierpień. Przez dwa pierwsze tysiąclecia
chrześcĳaństwa kształtowaliśmy naszą wiarę
w kategoriach problemu i jego rozwiązania.
Jeśli wierzymy, że Jezus ma na celu przede
wszystkim zapewnienie środków do osobistego, indywidualnego zbawienia, to zbyt łatwo
pojawia się myśl, że nie ma On nic wspólnego
z ludzką historią – z wojnami, niesprawiedliwością, niszczeniem przyrody, lub czymkolwiek, co sprzeciwia się pragnieniom naszego
ego czy naszym uprzedzeniom kulturowym.
Skończyło się to tym, że głosimy nasze
narodowe wartości i kulturę w imię Jezusa,
zamiast uniwersalnego przesłania wolności
w imię Chrystusa.

Jeśli nie odkryjemy wrodzonej świętości
świata – każdej, nawet najmniejszej cząstki,
tego, co żyje i umiera - to będziemy się zmagać
z rozpoznaniem Boga w naszej własnej rzeczywistości, nie mówiąc już o szacunku wobec
wszystkiego, co nas otacza, czy miłości ku temu.
Skutki takiej ślepoty możemy zobaczyć wszędzie wokół nas, w tym jak traktujemy i wykorzystujemy naszych bliźnich, jak traktujemy
ukochane zwierzaki oraz inne istoty żyjące,
a także rolę uprawną, wody czy powietrze. Papieżowi udało się jasno powiedzieć to dopiero
w XXI wieku, w proroczym dokumencie ojca
Franciszka Laudato Si. Oby nie było za późno,
aby w pełni pokonać niepotrzebną przepaść
między widzeniem praktycznym (nauka) a widzeniem holistycznym (religia). One nadal wzajemnie się potrzebują.
To, co nazywam w tej książce światopoglądem inkarnacyjnym, to głębokie rozpoznanie obecności Bożej dosłownie w „każdej rzeczy” i w „każdej osobie”. Jest to klucz do zdrowia psychicznego i duchowego, a także do pewnego rodzaju podstawowego zadowolenia
i szczęścia. Światopogląd inkarnacyjny jest jedynym sposobem, w jaki możemy pogodzić
nasz wewnętrzny świat ze światem zewnętrznym, jedność z różnorodnością, fizyczność
z duchowością, indywidualność ze wspólnotowością i boskość z człowieczeństwem.

nazywać siebie „katolickim” co oznacza powszechny, ponieważ rozpoznał swój uniwersalny
charakter i przekaz. Dopiero później „katolicki”
został ograniczony słowem „rzymski”, ponieważ
Kościół stracił swój niepodzielny i włączający
wszystko przekaz. Następnie, po całkowicie
koniecznej reformacji w 1517 r., po prostu zaczęliśmy się dzielić się na coraz mniejsze
i konkurujące ze sobą frakcje. Paweł uprzedzał
o tym Koryntian, zadając im pytanie, które
wciąż powinno nas zastanawiać: „Czyż Chrystus
jest podzielony?” (1 Kor 1:13). Od czasu, kiedy
te słowa zostały napisane, zrobiliśmy wiele
podziałów.
Chrześcĳaństwo, delikatnie mówiąc stało
się plemienne, ale nie musi takim pozostać.
W pełni chrześcĳański akt wiary polega na
ufności, że Jezus jako Chrystus dał nam ludzkie,
ale całkowicie wystarczające wejście do Odwiecznego Teraz, które nazywamy Bogiem
(J 8,58; Kol 1,15; Hbr 1,3; 2 Pt 3,8). Wielu
wierzy, że taki skok wiary uczynili, gdy wyznali,
że: „Jezus jest Bogiem!”, ale ściśle mówiąc,
słowa te nie są poprawne teologicznie.
To Chrystus jest Bogiem, a Jezus jest Jego
historyczną manifestacją w czasie.
Jezus jest kimś Trzecim, nie tylko Bogiem
i nie tylko człowiekiem, ale Bogiem i człowiekiem jednocześnie.

Na początku drugiego wieku kościół zaczął

Czas nadaje kształt rzeczywistości
To czas nadaje kształt rzeczywistość,
zmienia ją i przeobraża, wydobywa to, co najpiękniejsze. Spotykamy się z tym pięknem
w konkretnym momencie i nie wiemy nic
o tym, co już minęło, możemy tylko zachwycić
się tym, co jest.

