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Drodzy przyjaciele
Pośród piękna jesiennych liści,
(których tutaj w Rzymie jest
o wiele mniej niż w Polsce)
rodzi
się
pytanie
o umieranie. Jeśli w umierających liściach widzimy
piękno i nie budzi to lęku lecz
zachwyt, to dlaczego z podobnym
zachwytem nie przyjmujemy ludzkiego przemĳania? Więdnąc, zmieniając kolory i kształty
liście odkrywają przed nami prawdę o ukrytych w nas obrazach, 0 bogactwie nieznanym,
nieoswojonym i niekochanym. Liść nie pyta
o sens, nie pyta dlaczego, ale poddaje się temu,
co jest wpisane w jego naturę. Dla nas jednak
to właśnie pytanie o sens i przyczyny jest tak
ważne, że jesteśmy gotowi na wszystko, żeby je
odkryć, zrozumieć, przyswoić. Wzbraniamy
się przed akceptacją tego, co jest wpisane
w naszą naturę, dopóki nie odkryjemy sensu
i nie zrozumiemy przyczyn. A gdyby tak
rozpocząć od akceptacji, zanim przyjdzie (lub nie) zrozumienie i uchwycenie
sensu? Można poddać się nostalgii i tęsknocie za minioną zielenią i świeżością
liści, można ponarzekać na nieuchronność zmiany i własną
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bezradność.
Można
też
pocie-szać się, że na wiosnę
znów pojawią się
zielone liście. Taka
wędrówka
myśli
w przeszłość lub ku przyszłości
jest świadectwem tego, jak wiele już
nauczyliśmy się, poznaliśmy procesy zmiany,
mamy pełniejszy obraz całości.
Patrząc na umierające liście mamy szansę
nie uciekać w świat wyobrażeń lub wspomnień, mamy szansę poczuć to, co
jest
prawdziwie, a to z konieczności zawsze będzie
wszystkim tym, co widać teraz. Może potrzebujemy jeszcze jednego spojrzenia, może aktu
zaufania, że można zanurzyć się również
w tym, czego się
nie
rozumie,
powierzyć
się
temu strumieniowi
życia, który nieustannie się zmienia i nieustannie
trwa. Wtedy staje
się jasne, że jestem
nie tylko obserwatorem, ale

uczestnikiem, że nieustanna zmiana jest
naturą wszystkiego, co mnie otacza i moją
własną naturą. Jeśli bezwolnie opadający liść
mówi w ten sposób „tak”, to jest szansa, że się
czegoś od niego nauczę, że poszukam mojego
„tak”, które nie wymaga słów i podejmowania
decyzji. Tak mocno wpojono nam, że nasze
„tak”, nasza zgoda, nasza akceptacja to owoc
świadomej decyzji poprzedzonej intensywnym
procesem rozeznawania. Tymczasem istnieje
prostsza forma zgody i towarzyszy nam ona
zawsze gdy nie pojawia się w nas jakieś „nie”.
Czy widząc opadający liść myślę sobie: „o nie”,
czy raczej „o jak pięknie”? Gdy znika „nie”,
pozostaje tylko „tak”, bez nazywania,
wymawiania, argumentowania, wyrażania
zgody. Ale rozpoczęliśmy od pytania o umieranie i właśnie do niego wracamy. Każde „nie”
jest próbą podtrzymania przy życiu, tego, do
czego przylgnęliśmy nawet jeśli jest to tylko
chęć patrzenia na zielone liście. Najczęściej jest
to jednak o wiele więcej - obraz samego siebie,
obraz świata, wszytko co lubię, co posiadam,
czemu poświęciłem tak wiele czasu i wysiłku.
Zatem moje „tak”, szczególnie to, które
przychodzi jako zachwyt nad chwilą obecną,

bez słownych deklaracji jest jednocześnie
aktem umierania, jest udziałem w śmierci.
Przychodzi zatem naturalnie i spontanicznie.
Dopiero kiedy zaczynamy nad tym rozmyślać,
pojawia się lęk, lęk przed umieraniem, przed
przemĳaniem, przed zmianą. Jednak nie jest
to lęk przed śmiercią, to jest lęk przed życiem,
które objawia się jako nieustanna zmiana,
przemĳanie, przychodzenie i odchodzenie,
jako narodziny i umieranie.

Fragmenty książki ojca Thomasa Keatinga - Zażyłość z Bogiem

Biblĳny model duchowości odkryty na
nowo przez badaczy chrześcĳańskich i stanowczo potwierdzony w dokumentach Soboru
Watykańskiego II, pozwolił Kościołowi rozpoznać, odzyskać i rozpocząć odnawianie
chrześcĳańskiego nauczania i wartości, czerpiąc z czystego źródła biblĳnego. Poprzez nau-

kowe studia pierwotnego znaczenia słów i kontekstu kulturowego, w którym powstało Pismo
Święte mamy prawdopodobnie w naszych
czasach lepsze zrozumienie intencji autorów
biblĳnych, niż jakiekolwiek wcześniejsze
pokolenie od czasu śmierci Apostołów.
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Model biblĳny to zwrot o 180 stopni w stosunku do modelu zachodniego. Pismo uczy, że
wewnętrzna motywacja jest ważniejsza od
aktów zewnętrznych. Jezus przekazał to mówiąc do faryzeuszy: „To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu”. Faryzeusze w Jego czasach przestrzegali
ludzkiej tradycji, a nie Prawa Mojżeszowego
i natchnionej tradycji proroków.
Tradycja to nie to samo co tradycje.
Tradycja chrześcĳańska to żywe doświadczenie
Ewangelii. Jej praktykowanie burzy system
„fałszywego ja”, z jego fałszywymi wartościami
i wyolbrzymionymi aspiracjami opartymi na
zranionym poczuciu tego, kim jesteśmy, które
domaga się rekompensaty. Ten, kto żyje tradycją, wyraża ją swoim życiem, swoimi nastawieniami do życia w formie szczerej odpowiedzi
wobec Jezusa Chrystusa. Tradycje, to ludzkie
interpretacje, często daleko odbiegające od
miłość Boga i bliźniego. Jezus był nieugięty
wobec takich postaw. Mówił do faryzeuszy
„Kładziecie na barki innych ciężary nie do
uniesienia, a sami nic nie robicie, aby je
dźwignąć. Sami nie wchodzicie do królestwa
i nie pozwalacie wejść tym, którzy chcą”.
Faryzeusze byli dobrymi moralistami i umieli
dobrze rozróżniać, ale ich motywy w praktykach religĳnych, przynajmniej zgodnie z czterema Ewangeliami, były pełne próżności i pychy.
Wkładali ogromny wysiłek w to, by zostać
zauważonymi, nawet do tego stopnia, że używali trąb, by ogłosić wszystkim, że dają
jałmużnę. Hipokryzja faryzeuszów złościła
Jezusa, jednocześnie okazywał On niezwykłe
współczucie wobec prostytutek i celników,
którzy byli największymi zdziercami w tamtych
czasach.
To, co inicjuje dzieła prawdziwie z Bożego
natchnienia, to nie „ja-poza-Bogiem” proponowane przez zachodni model, ale „ja-w-Bogu”
i „Bóg-we-mnie”. W biblĳnym modelu duchowości to Duch, który zamieszkuje w nas, jest
aktywnym źródłem inspiracji dla wszystkich
dobrych dzieł, a z naszej strony potrzeba zgody.

W Nowym Testamencie akcent pada na
słuchanie i odpowiedź dawaną Duchowi, a nie
na inicjowanie projektów, które Bóg miałby
popierać, nawet jeśli nie ma On z nimi nic
wspólnego. Od kiedy punkt wyjścia dla drogi
duchowej został oddzielony od wiary w Boże
zamieszkanie w nas, ludzie zaczęli widzieć Boga
jako będącego „gdzieś tam”. Jeśli Bóg jest
„gdzieś tam”, szczególnie jeśli jest to jakieś
odległe niebo, to jak się do Niego wspiąć? Jeśli
po paru krokach upadamy na twarz, co zwykle
ma miejsce, możemy wywnioskować, że „To
chyba nie dla mnie. Chyba nie jestem z Bogiem
w dobrych stosunkach”. Czy to niemożliwe, by
pokonać wszystkie trudności drogi duchowej,
jeśli towarzyszy nam przekonanie, że Bóg jest
tysiące kilometrów stąd, a my musimy się do
Niego wspiąć albo stać się godnymi Boga?
Model biblĳny duchowości podkreśla
pogłębiającą się jedność z Bogiem tu i teraz oraz
działanie w służbie potrzebującym. Oddając
sprawiedliwość zachodniemu modelowi musimy przyznać, że pojawia się w nim pewne
odległe rozpoznanie istotnej roli Ducha
Świętego, co jednak łatwo gubiło się w zwykłym
przekazie katechetycznym. W mojej młodości
Duch Święty nazywany był „zapomnianym
gościem”. To trochę tak jakbyś, żyjąc w związku
małżeńskim przez pięćdziesiąt lat, na uroczystości złotych godów ze zdziwieniem pytał, a cóż
ta obca osoba robi w moim domu.
To zaniedbanie obecności i działania
Ducha Świętego w naszym życiu nie ułatwiły
nam drogi duchowej. Byliśmy skłonni stwierdzić, „zostawię tę duchową drogę mnichom
i zakonnicom”. W konsekwencji pojawia się
myśl „napiszę do nich list, żeby się za mnie
modlili”, a wtedy można już swobodnie
zajmować się swoimi sprawami, o ile akceptuję
„Wyznanie wiary” i spełniam podstawowe
obowiązki religĳne. Zostaliśmy wprowadzeni
w błąd. Dobry wierzący chrześcĳanin to ktoś,
kto żyje Ewangelią każdego dnia, a nie ten, kto
o tym czyta lub próbuje zmanipulować Boga
żeby zaspokić swoje własne potrzeby.
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Fragmenty najnowszej książki ojca Richarda Rohra - The Universal Christ

Biorąc pod uwagę naszą obecną ewolucję
świadomości, a zwłaszcza historyczny i technologiczny dostęp do „całego obrazu”, który teraz
mamy, zastanawiam się, czy szczera osoba
może mieć jakiś zdrowy i święty „osobisty”
związek z Bogiem, jeśli tenże Bóg nie łączy jej
także z tym, co uniwersalne. Mój Bóg nie może
oznaczać Boga mniejszego ani też Bóg nie może
ciebie uczynić w żaden sposób mniejszym, bo
taki Bóg nie zasługiwałby na miano Boga.

Bóg osobowy i wszechobecny
(Jest to kontynuacja wątku z poprzedniego
wydania, warto do niego wrocić czytając poniższy
tekst)

Gdy Bóg jest jedynie osobisty staje się
plemienny i sentymentalny, a gdy jest
uniwersalny, to nigdy nie wychodzi poza
abstrakcyjne teorie i filozoficzne zasady. Kiedy
nauczymy się łączyć Jezusa i Chrystusa, to
odkryjemy Boga, który jest zarówno osobisty,
jak i uniwersalny. Tajemnica Chrystusa
namaszcza całą materię fizyczną od samego
początku. Nie powinniśmy się dziwić, że słowo,
które tłumaczymy z greki jako Chrystus,
pochodzi od hebrajskiego słowa mesach, co
znaczy „namaszczony”, czyli Mesjasz. On
objawia, że wszystko jest namaszczone! Wielu
wciąż się modli i czeka na coś, co już zostało
nam dane trzy razy: najpierw w stworzeniu, po
drugie w Jezusie, abyśmy poznali „co było od
początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co
ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1–2), i po
trzecie, w trwającej kochającej się wspólnocie
(którą chrześcĳanie nazywają Ciałem Chrystusa), a która powoli ewoluuje w całej historii
ludzkości (Rz 8,18 nn.). Wciąż jesteśmy
w Przepływie.

Jak na ironię, miliony bardzo pobożnych
ludzi, którzy czekają na „Drugie Przyjście
Chrystusa”, w dużej mierze przegapili pierwsze
i trzecie! Powiem to jeszcze raz: Bóg kocha
rzeczy, stając się nimi. Tak jak przed chwilą
widzieliśmy, Bóg uczynił to w stworzeniu
wszechświata i Jezusa i nadal to czyni w żyjącym ludzkim Ciele Chrystusa (1 Kor 12,12), a
nawet w prostych postaciach, takich jak chleb
i wino. Niestety, istnieje duża część chrześcĳaństwa, która szuka, a nawet modli się o to, by
znaleźć ucieczkę od tego wciąż toczącego się
Bożego stworzenia, do jakiegoś Armagedonu
lub nagłego porwania ku niebu. Czy masz
pojęcie, jak można się mylić!? Najskuteczniejsze kłamstwa to często te naprawdę duże.
Rozlewająca się na cały wszechświat Tajemnica Chrystusa, w której wszyscy bierzemy
udział jest tematem tej książki. Jezus jest mapą
dla ograniczonego w czasie i osobistego poziomu życia, a Chrystus jest wzorem dla całego
czasu i przestrzeni oraz dla życia jako takiego.
Oba ujawniają uniwersalny wzór samouniżenia
i nowego napełnienia (Chrystus) oraz śmierci
i zmartwychwstania (Jezus), który w różnych
momentach historii nazywaliśmy „świętością”,
„zbawieniem” lub po prostu „wzrostem”. Dla
chrześcĳan ten uniwersalny wzorzec, przekazywany w nauczaniu teologii chrześcĳańskiej
doskonale oddaje wewnętrzne życie Trójcy
Świętej, które jest dla nas obrazem tego, jak
rozwĳa się rzeczywistość, ponieważ wszystkie
rzeczy są stworzone „na obraz i podobieństwo”
Boga (Rdz 1, 26– 27).

Dla mnie prawdziwe i pełne zrozumienie
Tajemnicy Chrystusa jest kluczem do fundamentalnej reformy religii chrześcĳańskiej,
która sama przeniesie nas poza wszelkie próby
zagarnięcia lub ograniczenia Boga do naszej
własnej grupy. Jak to wyraźnie i dramatycznie
opisuje Nowy Testament: „w Nim bowiem
wybrał nas przed założeniem świata… w Nim
dostąpiliśmy udziału również my” (Ef 1,3.11)

„aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie
jako Głowie” (Ef 1,10). Jeśli to wszystko jest
prawdą, to mamy teologiczną podstawę dla
bardzo naturalnej religii, która obejmuje
wszystkich. Problem został rozwiązany od
samego początku. Zdejmĳ teraz swoją chrześcijańską głowę, potrząśnĳ nią energicznie i załóż
z powrotem!

Zawsze coś kwitnie i zawsze coś więdnie

Pisząc tekst do dzisiejszego numeru wyszedłem do naszego ogrodu, żeby
poszukać ładnych kolorowych liści. Nie było ich za wiele i nie były też zbyt ładne,
więc poszukałem ich ostatecznie w internecie. A owocem tej wyprawy nie stały
się jesienne liście, ale wiosenne kwiaty.
Z radością uświadomiłem sobie, że tuż obok opadłych liści rozkwitły
w ostatnich dniach kwiaty. Obraz umierania i narodzin, które toczą się
nieustannie i jednocześnie, znów stał się taki oczywisty. Jeśli we mnie coś umiera,
to na pewno jednocześnie rodzi się coś nowego, trzeba jednak wyjść z domu, żeby
zobaczyć i jedno i drugie.

Z błogosławieństwem o.Wojciech Drążek CMM

