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Cisza

Cisza jest tą przestrzenią której wypatruje dusza chrześcijanina. Droga nawrócenia jest

odkrywaniem bezbrzeżnej ciszy w zgiełku przeszywającego zewsząd hałasu miasta. Istnieją obok nas

ludzie, którzy nie potra�ą już egzystować w milczeniu. Ich uszy przenika nieustannie rozlegający się

dźwięk, gwar, technologiczna kakofonia. Hałas i dźwięk – znamionują naszą nowoczesną

cywilizację, która potra� otępiać i dezorientować nawet ludzi głęboko wrażliwych. Wejście w

przestrzeń ciszy wymaga odwagi i konfrontacji ze sobą. Takie doznanie pozwala uchwycić nicość z

jaką stajemy wobec Tego, którego słowo wydobywa świat z ciszy wieczności. Człowiek staje się

bytem rozmyślającym- re�ektującym wszystkie zakamarki własnego jestestwa. Cisza potra�

wyzwalać z obsesji siebie; orbitowania wokół własnych i banalnych spraw. Prawdziwa i szczera

modlitwa rezonuje siłą słowa dopiero wtedy kiedy przejdzie przez komnatę ciszy, zatopionej w

pragnieniu bycia naprzeciw Tajemnicy. „Panie, nie pozwól nam zapomnieć- pisze S. Kierkegaard- że

Ty mówisz również wtedy, kiedy milczysz.” Żywa teologia rodzi się z poczucia niewystarczalności

słów i słuchu wyostrzonego do granic możliwości. Negotiosum silentium- aktywna i twórcza cisza-

jak mawiał św. Ambroży z Mediolanu. Nie bez przyczyny w średniowiecznych klasztorach cisza

spowiła rytm codziennego życia mnichów. „Zamknij drzwi swej celi dla ciała, wrota swego języka dla

mowy, a wewnętrzne drzwi dla złych duchów”(św. Jan Klimak). Kamienne wsporniki instruowały

wchodzących wędrowców, że cisza jest córą beznamiętności; cnotą ludzi wielkiego ducha. Usta

przewiązane powrozem stanowiły zaproszenie do medytatywnej dyscypliny bycia naprzeciw Boga.

Pokornego nasłuchiwania kroków Oblubieńca: „Jezus Chrystus, Słowo, które wyłania się z

milczenia”(św. Ignacy z Antiochii). „Katedry były wznoszone wokół ciszy... jak milczenie osadzone

w kamieniu. Ogromna skarbnica ciszy”- twierdził M. Picard. Milczenie stawało się przeistoczoną

mową- bezdźwięcznym dialogiem miłości. „Kiedy się modlicie, wasze „ja” musi zamilknąć... Uciszcie

się i pozwólcie mówić modlitwie”(T. Colliander). Pozwólcie mówić Bogu, który jest wewnątrz was !

W tradycji prawosławnej heyzchasta, to człowiek przeobrażony- ktoś, kto dostąpił wewnętrznego

pokoju- posiadł piękno ciszy. Wyraża to niezwykle wymownie nubijskie malowidło ścienne

przedstawiające św. Annę składającą palec na ustach i zapraszającą do modlitwy. Człowiek, który

nauczył się słuchać i stawać naprzeciw Boga; odkrywać, że Królestwo Boże jest w nim (Łk 17,21).
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Cisza jest częścią tej wielkiej ascezy, która jest najtrudniejszą z wyzwań współczesności. „Milczy, kto

wychodząc od ciszy, rezygnuje, by a�rmować swoją egzystencję”( M. Laroche). Wobec cierpiącego

Chrystusa, tylko cisza staje się najbardziej właściwym językiem wdzięczności.
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Błogosławione milczenie

I

W zgiełku miasta trudno już o spokój i błogosławione chwile ciszy, które były udziałem

miejsc ustronnych które się nawiedzało. W miastach chwile ciszy są na wagę złota. Na peryferiach

niedotkniętych palcem współczesnej industrializacji można usłyszeć śpiew ptaków, taniec drzew i

poczuć w nozdrzach słodki zapach ziemi. W przeraźliwym i obsesyjnym hałasie zewsząd

wydobywających się dźwięków i pędzących na oślep ludzi, tak wiele spraw zaczyna uwierać i

zwyczajnie męczyć. Myśl o pracy staje się natarczywa i frustrująca. „Aby nastała cisza, potrzebna jest

grubość murów, sklepień, klasztorów, kościołów, krypt... Człowiek dawnych cywilizacji dysponował

silną bazą życiową. Był zakorzeniony w milczeniu i powolności. Był blisko istot żyjących i rzeczy.

Współczesny człowiek, ten cywilizacji miejskiej i przemysłowej, żyje o wiele bardziej na powierzchni

samego siebie. Jest napełniony hałasem i przelotnymi obrazami. Wyczerpany nerwowo”- pisał O.

Clement. Tylko liturgia próbuje burzyć mury i proklamuje: „Niech umilknie wszelkie stworzenie i

trwa z bojaźnią i drżeniem.” Wiele razy dane mi było doświadczyć takich miejsc i sytuacji, gdzie

można było wyczuć delikatne muśnięcia wiatru, migotliwość promieni słonecznych i bicie własnego

serca. Z tego błogostanu wyłoniła się cisza- przestrzeń scalenia, przeobrażenia i spływającego

miarowo szczęścia. „Cisza jest tajemnicą przyszłego świata”(św. Izaak Syryjczyk). Jakże ciężko się żyje

ludziom wrażliwym w świecie dobywających się zewsząd dźwięków; wśród ludzi mających zawsze

coś ważnego do powiedzenia- upajających się potokiem własnych słów, które nie znajdują już

szczelnych cystern w które można je pomieścić. Przestrzeń jest nabrzmiała od słów ! Syryjski mnich,

Izaak z Niniwy, dobrze opisał nierozdzielną jedność milczenia i modlitwy: „Każdy człowiek który

ma upodobanie w mnóstwie słów, chociażby głosił chwalebne rzeczy, jest pusty wewnątrz. Jeśli

kochasz prawdę, bądź miłośnikiem milczenia. Milczenie jak światło słońca oświeci cię w Bogu i

uwolni od widma ignorancji. Milczenie zjednoczy cię z samym Bogiem.” Jest również takie piękne

opowiadanie zaczerpnięte z Sentencji Ojców Pustyni przywołuje wizytę złożoną przez Teo�la,

Arcybiskupa Aleksandrii, mnichom ze Sketis. Chcąc zrobić szczególne wrażenie na gościu, bracia

prosili abba Pambo: „Powiedz słowo arcybiskupowi, aby się zbudował”. A starzec odrzekł: „Jeśli nie
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buduje się moim milczeniem, to nie zbuduje się i słowem.” Jeszcze inny z Ojców Pustyni, uczeń św.

Antoniego abba Amon, powiedział: „Dzięki milczeniu uświęcali się święci... i z powodu milczenia

objawione im zostały Boże tajemnice.” Ciągle szukam własnego i ustronnego drzewa w którego

cieniu będę mógł się schować, aby delektować się milczeniem z którego Bóg utka dla mnie jedną-

może najważniejszą myśl. „Wszystko jest w Tobie, Panie, ja należę do Ciebie, przyjmuj mnie”(F.

Dostojewski). Cisza kształtuje ludzi duchowych- przemienionych od środka wewnętrznym blaskiem

prawdy. Irytują mnie ludzie którzy zawsze mają coś ważnego do powiedzenia (na każdy temat).

Milczenie otwiera portal ku życiu wewnętrznemu - dialogowi toczącemu się wewnątrz nas. „Kiedy

się modlicie wasze „ja” musi zamilknąć...Uciszcie się i pozwólcie mówić modlitwie”(T. Colliander).

Sztuka autentycznej modlitwy wyrasta z umiłowania ciszy i rezonuje wewnątrz duszy. „Zanim

otworzysz usta posłuchaj” (Rdz 10,17). Jakże pełna duchowej dojrzałości jest pouczenie świętego

Barsanufa: „Przypomnienie o sobie Bogu, westchnienie, nawet bez ubierania tego w słowa, jest już

modlitwą.” Jeżeli nie potra�my już milczeć, to skupiamy się bardzo często na sobie. Jałowy bełkot

słów. „Słowo odbiera myśli jej czystość i tajemnicę”(L. Lavelle). Roztrząsamy wewnątrz siebie słowa

innych- szczególnie te, które powodują w nas obumarcie- śmierć. W drapieżnej i nabrzmiałej od

napięć egzystencji, człowiek staje się „idolatrią samego siebie” (św. Andrzej z Krety), będąc

nieustannie zdanym na opinię innych o sobie samym. Zadaje gwałt miłości siebie i braci. „Nie

pozwalajmy zagasnąć płomieniowi myśli i miłości: są one jednym i tym samym płomieniem.

Przekazujmy tym, którzy są wokół nas, pragnienie rozumienia i dawania”(Monachanin). Święty

Ignacy z Antiochii pisał że „Jezus Chrystus, Słowo, wyłoniło się z milczenia.” Po milczeniu

następuje spotkanie. „W świeżości pory wieczornej Bóg przychodzi rozmawiać z człowiekiem”(Rdz

3,8).

II

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą (J

6, 63-64).
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Dlaczego Bóg czyni wiarę tak trudną ?- pyta człowiek wobec piętrzących się wewnątrz duszy

wątpliwości. Bez wątpienia wiara zakłada wolność i dialog. Jednak dla Boga ten dialog może być

milczeniem rozciągniętym w czasie; pulsowaniem słów które składają się na odpowiedź wtedy, kiedy

przyjdzie na to sposobna chwila. W momencie kiedy człowiek zaniecha już pytań, wtedy przychodzą

odpowiedzi- niczym strumień światła przedzierający się przez szczelinę zatopionej w mroku

przestrzeni. „Biegnę nieustannie w miejsca, z których uchodzisz, i nie widzę jak na mojej drodze albo

w sercu śmiejesz się bezgłośnie…”(J. Grosjean). Pozwól Bogu mówić ! Ojciec pustyni Amon,

powiedział: „Spójrzcie umiłowani moi, ukazałem wam, jak potężne jest milczenie, jak całkowicie

uzdrawia i jak e pełni jest miłe Bogu.” Kto nie potra� milczeć, nie potra� też i słuchać- a tym samym

nie jest wstanie udźwignąć rozmowy z Tym, który wychodzi naprzeciw niepostrzeżenie. Jakże często

nie pozwalamy przedrzeć się ciszy- modlitwie wydzierającej świat od nadmiaru hałasu i

roztargnienia. „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem”(Rdz 28, 16). Odkryć

Obecność ! „Dzień mojego duchowego przebudzenia był dniem, w którym zobaczyłam że wszystko

jest w Bogu i Bóg jest we wszystkim”- pisała zatopiona w negotiosum silentium mistyczka

Mechtylda z Magdeburga. Milczenie wyrwa z bezsilności ociężałość naszego umysłu rozbijającego

się o ścianę mnożących się w nim aporii. „Panie, nie pozwól mi zapomnieć- pisał Kierkegaard- że Ty

mówisz również wtedy, kiedy milczysz.” Milczenie jest „powrotem do siebie” i odkryciem w

granicach własnego człowieczeństwa zstępującego nagle Królestwa Bożego „symbolem świata, który

nadchodzi”(św. Izaak z Niniwy). Twórcze milczenie rodzi modlitwę- liturgię w głębinach serca- w

której rozbrzmiewa już muzyka wieczności, szum wezbranego od nadmiaru pełni morza, a

największy ikonograf jakim jest Duch Święty, urzeczywistnia kulturę piękna ukrytego we wszystkich

bytach. „Milcząca miłość” którą w nas inicjuje Paraklet. W apokaliptycznym milczeniu

zamykającym czas historii i czasu, świetlisty Posłaniec szepta do ucha świętemu Janowi Teologowi:

„Widziałeś Oblubienicę Baranka ? Zobaczyłeś Ducha !”
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Śmierć i Zmartwychwstanie

Jednym z ważnych tematów który nieustannie intryguje człowieka jest śmierć. Mądrość

Talmudu powie: „Anioł śmierci ma mnóstwo oczu, nikt śmierci nie ujdzie. Gdy Anioł Śmierci

otrzymuje zezwolenie, nie rozróżnia miedzy sprawiedliwymi i złoczyńcami.” Czas który tak

intensywnie przeżywają chrześcijanie jest próbą wyzwolenia się z lęku przed śmiercią; jej

paraliżującymi objęciami i nieuniknionym nadejściem w trudnym do określenia czasie. „Zatem to

życie ludzkie wydaje się krótką chwilą, wszakże o tym, co nastąpi, nie wiemy zgoła nic” –

prowokacyjnie wyzna Beda Czcigodny. Chcielibyśmy to odczucie wykadrować z czasu- porzucić,

zapomnieć, wyprzeć, wyeliminować ze świadomości. Heraklit z Efezu przekonywał, „że jest w nas

jednocześnie życie i śmierć, jawa i sen, młodość i starość, które wzajemnie się zmieniają.” Śmierć

przychodzi nagle, niespodziewanie, skrada się i wdziera jak złodziej w momencie dla niej najbardziej

dogodnym, a dla człowieka zaskakującym. Konfrontacja z nią rodzi spektrum różnych postaw i

odczuć. „Ponad wszystko inne boimy się teraz śmierci i zmarłych. Jeśli w jakiejś rodzinie ktoś umrze,

powstrzymujemy się przed napisaniem do nich, przed udaniem się tam, nie wiemy, co o niej, o

śmierci powiedzieć”- pisał A. Sołżenicyn. Myślę, że większość ludzi w pewnym momencie swojego

życia podejmuje jednak twórczą re�eksję nad tą rzeczywistością. Przychodzi to z wielkim trudem i

często łzy przejmują rolę słów nakreślających towarzyszące ludziom emocje. Długo wypieramy ze

świadomości jej obecność, ale przychodzi taka chwila w której nie można się do niej odwrócić

plecami i schować niczym dziecko w bezpiecznym miejscu przeczekania. Wielu obawia się nadejścia

tego tajemniczego gościa, przechodząc przez doświadczenie choroby, bólu, samotności, czy utratę

wiary w obecność tych którzy powinni przy nas być, a ich nie ma (albo już nie ma, ponieważ

odeszli). Jakże dramatyczne zdają się słowa Ciorana sytuującego człowieka pomiędzy śmiercią a

wiecznością, tak upragnioną- a odległą: „Istnieje wieczność prawdziwa, pozytywna, rozciągająca się

poza czasem i istnieje też inna, negatywna, fałszywa, która mieści się po jego jednej stronie i ta w

której giniemy daleko od zbawienia.” Ewangelia czytana przez chrześcijan w czasie Wielkiego Postu,

otwiera serca i oczy na nadzieję pełną nieśmiertelności. Krzyż na który spoglądamy częściej- który

jest najbardziej dramatycznym znakiem śmierci, staje się jednocześnie kluczem otwierającym portal

wieczności; wyjaśniającym tym samym prawdę o ludzkiej nieśmiertelności i przeznaczeniu do życia
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w Bogu. „Przez krzyż przychodzi na świat radość zmartwychwstania”- głosi z euforią paschalną

jeden z tekstów liturgicznych. Po zwycięstwie Chrystusa na krzyżu, zdeptaniu paraliżującego świat

lęku przed unicestwieniem – chłodem i ciemnością śmierci, chrześcijaństwo postrzega wszystko w

pełni życia- duchowej wiosny, gdzie w centrum Raju na nowo rozkwita drzewo życia. „Tylko

chrześcijaństwo akceptuje tragizm śmierci i spogląda jej prosto w twarz, ponieważ Bóg przechodzi tę

drogę po to, by ją unicestwić, a wszyscy idą za Nim” (P. Evdokimov). Thanatos już nie zagląda

tragicznie człowiekowi w oczy- jak na obrazie Malczewskiego- ale jest zawstydzony, bowiem

odebrana została mu władza nad śmiertelnikiem; lęk został unicestwiony bezpowrotnie. Ludzie

podtrzymujący blask lampy oliwnej wejdą radośnie w świetlisty tunel; uczepią się skrzydeł anielskich

i na skraju mroku ujrzą strugę światła, którą tak fantazyjnie wymalował Bosch. Człowiek wiary nie

stoi już na krawędzi otchłani, widzi okiem wewnętrznym „miejsce ochłody, nasycenia i radości.”

Proklamuje to troparion śpiewany w czasie liturgii Wielkiego Piątku: „W grobie ciałem, w otchłani

duszą jako Bóg, w raju zaś z łotrem, na tronie z Ojcem i Duchem byłeś Chryste, wszystko

napełniający, Ty którego żadne słowo opisać nie może.” Drogą chrześcijanina jest urzeczywistnione i

przekraczające zawiasy czasu zmartwychwstanie. „W cudzie zmartwychwstania nie ma przymusu

dowodu- powie M. Bierdiajew- nie można o nim widzieć, odkrywa się on temu, kto uwierzył i

pokochał.” Wiara wyzwala z lęku i sprawia że z oczu spadają łuski, a horyzont który staje się

dostrzegalny jest nowym porankiem w czasie którego wschodzi Słońce Życia. „I jak w Adamie

wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15, 22).
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Wstępowanie

Ps 24

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

którego dusza nie lgnęła do marności.

Dla kogoś kto choć trochę interesuje się historią religii, teologią, czy utrwalonymi

wyobrażeniami w sztuce z pogranicza sacrum, nie ma niczego bardziej zdumiewającego jak

poszukiwanie miejsca w którym można stanąć bez lęku naprzeciw Boga. Pielgrzymka ku centrum

świata- omfalos- szczytu wieńczącego wszelkie marzenia i tęsknoty, zwierciadłu prawdy. Ten,

którego poszukuje w zachwycie ludzka dusza i uwiedziony tajemniczością wzrok, przekona się

bardzo szybko o tym, że Bóg jest transcendentny, a zarazem tak bliski iż można się z Nim minąć,

poddając się jedynie własnym projekcjom, kalkulacjom i chęci zaspokojenia duchowej ciekawości.

Wielki jest Bóg i nieznany; „jest czymś zupełnie innym” – powie w Wyznaniach święty Augustyn.

Aby się z Nim spotkać człowiek musi porzucić własne wyobrażenia, ogołocić potencję rozumu i

zacząć się pokornie wdrapywać wzwyż- ku niewiadomej przestrzeni pochwycenia i zastygnięcia w

adoracji Miłości. Czasami trzeba jak Mojżesz zdjąć sandały i poczuć chropowatość ziemi- własną

nicość, zasłonić oczy- aby cielesne widzenie przeszło przez palący ogień niewidzenia. „Stałaś się

piękną, zbliżając się do mego światła. Twoje zbliżenie spowodowało Twe uczestnictwo w mej

piękności. Zbliżając się do światła dusza staje się światłością” (św. Grzegorz z Nyssy). Poczuć drżenie

duszy w samych posadach, aby zstąpiła we wszystkie szczeliny łaska i zrodziła przestrzeń w której

zabrzmi słowo Boga i spłynie światło. Czyż po chrzcie nie jesteśmy oświeconymi ? Oczekiwać w

milczeniu działania Bożego w synergii. „Kochać niewidzialnego Boga- to znaczy pasywnie otwierać

przed nim swoje serce i czekać na Jego aktywne objawienie tak, żeby w serce wstępowała energia

Bożej Miłości”- pisał P. Floreński. Dla apostołów wchodzących posłusznie za Chrystusem na górę

Tabor, nastąpił moment nieprzewidzianego spotkania; weszli w czas i we wspólnotę z Bogiem, który
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pozbawił ich zmysły mocy poznawczej. Rozbłysnęło światło jak u początku biblijnej kreacji

wyłaniając świat z zalegających ją ciemności. Byli bezradni ale szczęśliwi, ogołoceni ze wszystkich

możliwych racjonalnych argumentów- prześwietleni niczym witraż. Stanęli u podnóża góry- to był

ich ośmiotysięcznik, nie w znaczeniu topogra�cznym lecz duchowym. Doświadczyli

przebóstwienia- przenikającego ich warstwę człowieczeństwa i prześwietlającego na wskroś duszę;

uchwycili bezradnie Boską naturę. Ich oczy zapłonęły ogniem. „Bez życia nie można żyć, a życie jest

możliwe jedynie we wspólnocie z Bogiem- twierdzi św. Ireneusz z Lyonu- ta wspólnota zaś polega na

tym, żeby widzieć Boga i radować się Jego pełnią.” Poszukiwanie przebóstwienia staje się

priorytetem człowieka wiary. „Istota życia w Jezusie Chrystusie, życia duchowego polega na

przemianie duszy i ciała” (T. Rekluz). To nieustanny trud zasiewu Królestwa Bożego, zstąpienia

Ducha Świętego uświęcającego i uzdalniającego nas w świętości. Ontologia świętości ! Rosa musi

spaść na pustynię, aby mogła przemienić się w piękny ogród. Szczyt jest pełnią istnienia- świętością

do której zostaje wezwany grzeszny człowiek. Choć pozostaje on stworzeniem „staje się bogiem

przez łaskę, tak jak Chrystus został Bogiem, stając się człowiekiem przez Wcielenie”(W. Łosski).

Życiodajne energię promieniujące z ciała Syna Człowieczego przeniknęły Kościół- czyniąc go

miejscem epifanicznym, uleczonym z grzeszności jego członków. Kościół nasycony energiami

wdziera się w ciało świata, przepowiadając blask Piękna zdolnego zbawić świat. Najgłębsza otchłań

człowieczego lęku została przemieniona. Ze szczytu góry spogląda się na życie inaczej- przenika nas

pewność wieczności. A miejsce do którego się w trudzie wspinało okazuje się domem Trójcy Świętej,

odwieczną ucztą miłości, stołem zastawionym dla utrudzonych wędrowców. Sparafrazuję św. Izaaka

Syryjczyka „Dostąpiwszy miłości, dostąpiliśmy samego Boga i nasza pielgrzymka jest zakończona.

Przeprawiliśmy się na górę, która leży poza światem, gdzie jest Ojciec, Syn i Duch Święty.”
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Chrześcijaństwo to zadziwienie

Początkiem filozofii jest doznanie uczucia zadziwienia- pisał wielki �lozof Platon.

Chrześcijaństwo doskonale zrozumiało katalogatyczny sens tych słów, poznając Boga, ludzi i świat

za pomocą zmysłów- zewnętrznych i wewnętrznych. W każdym człowieku istnieje przestrzeń

wewnętrznej wrażliwości na którą przedkładają się doznania- niekiedy dogłębnie poruszające duszę.

„Wiele jest rzeczy, które podziwiamy w zachwycie, ale bez lęku, jak na przykład piękno kolumn,

arcydzieła malarstwa lub piękne ciała. Zachwycamy się wspaniałością i bezmiarem morskiej głębi, ale

już z lękiem, gdy schylamy się nad tą otchłanią...” (św. Jan Chryzostom). Istnieje zatem estetyka

wiary, którą chrześcijaństwo pięknie określa w formie doznaniowo- skutkowej jako mistykę lub na

gruncie psychologii- świadomością religijną. Kultura staje się również przestrzenią dotykania śladów

przechadzającego się Boga. „Sztuka przenosi nas do idealnego królestwa, jedynego, w którym

możemy znaleźć czystą radość, czyste szczęście, czystą miłość...” (G. Fahr-Becker). Nawet najbardziej

banalna i prozaiczna egzystencja nie jest pozbawiona drobnych poruszeń, powodujących duchowe

tąpnięcia i uniesienia wzwyż. Tak naprawdę w życiu człowieka nie istnieją szare i nic nieznaczące dni.

W czasie i przestrzeni która jest nam dana zawsze jakoś ocieramy się o obecność Boga. „Wiara

stanowi konieczny warunek wszelkiego poznania, ponieważ przeobraża umysł”- chodzi zatem oto,

aby jak twierdził P. Evdokimov „osiągnąć mądrość pneumatoforyczną.” Możemy być nieświadomi

tego stanu rzeczy. Często nie potra�my opisać tych doznać lub się przed nimi chowamy jak dziecko

wystraszone czymś, co do tej pory jest niepoznane, obce i wymaga odpowiedzi w głębi siebie.

„Dokąd odejdę od Ducha Twego ? Albo dokąd ucieknę od Twego oblicza ?- pyta poruszony

wewnętrznie Psalmista (138). Nie wiec miejsca bez Boga i nie ma miejsca które by nie było w Bogu.

Pewnie dlatego inny- już rosyjski �lozof W. Rozanow, pozostawił takie słowa: „Żyj każdym dniem

tak, jakbyś przeżywał całe swoje życie właśnie dla tego jednego dnia.” Każde wydarzenie jest pewnym

rodzajem metanoi, epignozą, epektazą, ekstazą, prowadzącą ostatecznie do synergii z Tym, który nas

zna lepiej niż my sami siebie. Przychodzą takie chwile, gdzie poczułem zdumienie które w jednej

chwili przeobraziło się w uwielbienie wyrażone w dukcie spontanicznej modlitwy. Nie myślę w tym

miejscu o potoku słów, lecz o milczeniu. Zachwyt rodzi symfonię w głębinach serca i ogołaca usta

15



ŻYCIE DUCHOWE - ROZWAŻANIA

od nadmiaru zbędnych słów. Trzeba odkryć tajemnicę wiary niczym skarb w glinianym naczyniu po

to, aby dostrzec w całej rozciągłości poruszenia i przesłania, iż ta przeogromna moc i łaska pochodzi

od Boga (2 Kor 4,7). Autentycznie doświadczane zdumienie, prowadzące do wiary, nie rodzi się z

fałszywej projekcji, imaginacji. „Ponieważ On sam z siebie przedstawia prawdziwy przedmiot

miłości, wprowadza On w ruch wszystko, co spogląda na Niego i doświadcza miłosnego pociągu

zgodnie ze swoją naturą” (św. Maksym Wyznawca). Zadziwienie jest drganiem duszy, energią

przechodzącą przez receptory zmysłów ku wewnętrznemu człowiekowi zrodzonemu poprzez

tchnienie Ducha. „Celem życia jest posiąść Ducha Świętego”- mówił św. Sera�n z Sarowa.

Egzystencja przeistoczona, uduchowiona, nasycona pięknem pierwocin Królestwa Bożego.

Zadziwienie jest początkiem przeobrażenia siebie i świata. Apostołowie wielokrotnie doznawali

zadziwienia: kiedy dostrzegli sieci rwące się od nadmiaru ryb; chleby i ryby rozmnożone dla kilku

tysięcy ludzi słuchających Dobrej Nowiny, chorych którzy odzyskiwali zdrowie ciała i duszy,

zjawiska natury okiełznane spokojnym spojrzeniem Mistrza; Łazarza wskrzeszonego do życia i w

końcu Zmartwychwstanie przez które Pan pokonał więzy śmierci, pozwalając dotykać swoich

chwalebnych ran. „Błogosławieni ci, których pragnienie Boga upodobniło się do rządzy

ukochanego do ukochanej” (św. Jak Klimak). Chrześcijaństwo to zadziwienie !
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Modlitwa serca

1 Krl 18, 41-42

Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić,

a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana.

Wtulił głowę w kolana- pierwsze skojarzenie które mi się nasuwa w związku z ową

czynnością Eliasza, to psychosomatyczna praktyka modlitwy Jezusowej przez mnichów zatopionych

w rytmie modlitwy serca. Hezychaści poprzez taką postawę- „embrionalną”- synchronizowali duszę

i ciało w jednym akcie strzelistego pokajania siebie- słabego człowieka (metanoia) i uwielbienia

Zbawiciela. Jest to inaczej określana w literaturze przedmiotu- wędrówka do wnętrza serca; przejście

od „idolatrii siebie” ku Bogu- Źródłu obdarowania i przemienienia. U wielkich mistrzów życia

duchowego odnajdujemy cały szereg praktycznych wskazówek dotyczących tej „dziwnej” pozycji

ciała: „Niech spoczywa twój podbródek na piersi, skieruj spojrzenie swych oczu wraz z całym

umysłem na centrum swego brzucha, czyli na pępku.” Późniejsza literatura będzie z lekkim

przekąsem określać mnichów praktykujących modlitwę serca jako „wpatrujących się w swój pępek.”

Doskonale czujemy, że nie chodzi tu o skupienie uwagi na jakimś detalu ciała, ale poprzez to

pochylenie chodzi o zakreślenie jakby �gury koła, aby powrócić do siebie jako istoty przeobrażonej

w modlitwę. Zgiąć się zupełnie, tak by ciało utworzyło koło z głową zwróconą ku kolanom, aż do

odczucia „bólu w klatce piersiowej, w ramionach i karku.” Nie jest to komfortowa pozycja i taką być

nie może. „Hezychasta jest tym, który dąży do tego, co w cielesnym domu bezcielesne” (św. Jan

Klimak).Technika �zyczna miała na celu przede wszystkim służyć koncentracji, a poprzez oddech i

wdech powietrza harmonizować całego człowieka w akcie artykułowanej modlitwy. „Przymuś swój

umysł do zstępowania od twej głowy do twego serca... Zbierz swój umysł w sercu, ale tak, by był

otwarty”- udzielał wskazówek Grzegorz z Synaju. Kiedy duch „zstąpił” już do serca, powinien zająć

się jedynie żarliwym wołaniem: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną.” Takie

przyzywanie pozwala odkrywać przestrzenie milczenia przez które Bóg zalewa modlącego światłem

poznania. „Modlitwa Jezusowa uwalnia nas od wszystkiego, z wyjątkiem samego Jezusa”( L. Gillet).

Wtedy wszystko, co człowieka otacza staje się modlitwą- powodem do dziękczynienia. Człowiek
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przeniknięty mocą imienia Jezus- staje się ikoną pełną światła. „Twe oczy jaśnieją jak błyskawica, a

twe oblicze stało się jaśniejsze od słońca”- to słowa Motowiłowa relacjonujące wnikliwie spotkanie

ze św. Sera�nem z Sarowa. Tak, jak Chrystus przemienił się na oczach uczniów na górze Tabor, tak

też najbardziej pokorny sługa swego Mistrza również stał się uczestnikiem tej łaski. Wpatrywał się w

jasność Pańską i upodobnił się do Tego, którego Oblicze ukazało się w iluminacji Paschy. Kończę to

rozważanie słowami poety R. M. Rilke: „Pragnij metamorfozy. O, zachwyć się promieniem, gdzie

umyka ci rzecz, co się pyszni z przemiennej natury; ten kształtujący duch, trudzący się nad

istnieniem, kocha jedynie punkt zwrotny we wzlocie �gury.”
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Mojżesz – pragnę Cię zobaczyć !

Wj 3, 1-6. 9-12

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb

pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze

środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz

powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie

spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:

«Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu!

Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan:

«Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił

twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga…

Spotkanie Mojżesza z Bogiem na Horebie jest jednym z najbardziej zdumiewających

wydarzeń Starego Testamentu. Chcielibyśmy się zakraść u podnóża góry i kontemplować ten epizod

jako nasze – osobiste doświadczenie, przez które możemy wejść w Obłok Boskiego Światła. „Wiara

jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Nie musimy zazdrość

Mojżeszowi tej łaski bycia naprzeciw Boga; spoglądamy już na nią z perspektywy Nowego

Testamentu i Chrystusa który na innej górze przemienił się na oczach świadków, „a Jego odzienie

stało się lśniąco białe” (Łk 9,28). Mojżesz niczego innego nie pragnął jak tylko ujrzeć Chwałę Bożą.

Nosimy to samo pragnienie, choć pewnie nie potra�my sobie wyobrazić jak byśmy się zachowali w

podobnej sytuacji. Droga Mojżesza na górę, jest odtwarzana przez chrześcijaństwo nieustannie na

sposób mistyczny. Człowiek wiary musi przekroczyć siebie; porzucić na chwilę świat który go

otacza, aby wejść w chwilę zachwytu i ognia- ekstaza duszy.. Święty Grzegorz z Nyssy w swoim dziele

Żywot Mojżesza próbuje wyjaśnić nam ten duchowy proces: „Prawdziwe widzenie i prawdziwe

poznanie tego, czego szukamy, polega właśnie na niewidzeniu, na świadomości, że nasz cel

przekracza wszelką wiedzę i jest wszędzie odgrodzony od nas ciemnością niepoznawalności.”

Niepoznawalność może być rozumiana jako nadmiar światła- intensywność przeżycia zamykająca

zmysł wzroku, a otwierająca oczy serca. Dionizy Areopagita pisał: „I wtedy Mojżesz opuścił tych,
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którzy widzą, i to, co jest widzialne, i wstąpił w prawdziwie mistyczną ciemność niewiedzy, w której

wykluczył wszystko, co pojmowalne przez wiedzę, i zanurzył się w tym, co całkowicie nieuchwytne i

niewidzialne, należąc cały do Tego, który jest ponad wszystkim, a jednocześnie do niczego w ogóle;

nie będąc ani sobą, ani kimś innym, najwznioślej zjednoczony przez absolutną bierność niewiedzy z

Tym, który jest całkowicie niepoznawalny, i poznający ponad intelektem, przez absolutną

niewiedzę.” Chrześcijaństwo pójdzie jeszcze dalej, dzięki Symeonowi Nowemu Teologowi, mistyka

ciemności ustąpi miejsca mistyce światła. Płonący krzew, stanie się jasnością Taboru promieniującą z

przebóstwionego ciała Bogaczłowieka. „Bóg jest światłością- powie Symeon- i widzenie Go

przypomina światło. Teolog ten odważy się postawić pytanie: „Czy jesteś moim Bogiem ?”- by

następnie usłyszeć odpowiedź: „Tak, Ja jestem Bogiem, który dla ciebie stał się człowiekiem; Ja

uczyniłem cię i uczynię, tak jak to widzisz, bogiem.” Mowa tu o przebóstwieniu człowieka-

utkanego niczym w kokonie nicą światłości. By przeżyć przemienienie Jezusa, trzej uczniowie

musieli przyjąć Jego zaproszenie, zgadzając się na chwilowe odosobnienie, na opuszczenie

codziennej rzeczywistości, obowiązków i rozmaitych obowiązków. „Tam, gdzie szli nie było niczego.

Mieli jedynie wiarę w Jezusa i miłość do Niego. To właśnie one prowadziły ich wzwyż” (M.

Pennington). Miał rację Trubieckoj dostrzegając w chrześcijaństwie zjednoczenie tego, co Boskie i

ludzkie. Przemienienie Chrystusa na Taborze dowodzi, że „prawdziwe źródło życia pewnego dnia

przyoblecze się w słońce; tego dnia, nasza relacja do słońca z zewnętrznej przemieni się w

wewnętrzną, a całe życie zostanie przepojone jego blaskiem, tak jak szaty Chrystusa na górze Tabor.”
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Serce

Ps 51

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Serce jest szczególnym miejscem „gdzie sam Bóg ma dostęp i gdzie dokonuje się spotkanie

człowieka z Bogiem”. W tekstach Nowego Testamentu serce jest ośrodkiem wszystkiego, co jest z

ducha. Wiara nie jawi się jak sfera myśli, uczuć, czy intuicji, ale wyłącznie serca. „Miłość Boża

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany” (Rz 5,5). Jednocześnie

serce ucieleśnia „świętość ukrytą w głębinach każdej ludzkiej duszy”. Serce jako miejsce spotkania,

nawiedzenia, przebóstwienia; organ duchowych możliwości poznawczych: „Dobrze widzi się tylko

sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”- pisał Exupery w Małym Księciu. Aby spotkać

Boga trzeba wejść w głąb własnego serca do najskrytszej, tajemnej i niezniszczalnej komnaty, aby

odnaleźć duchowy skarb. Według Marka Mnicha, to o tym ukrytym skarbie wspomina w swoim

nauczaniu Chrystus: „Królestwo Boże jest pośród was” (Łk 17,21), lub kiedy mówi o „dobrym

skarbcu swego serca” (Łk 6,45). W duchowości wschodniej często pojawia się problem serca. Wiara

która rodzi się w głębi serca, jak również realizacja życia duchowego której impuls nadaje rytm bicia

serca. Serce jest również przestrzenią przechowywania uczuć i pamięci o Bogu- sanktuarium

mistycznych poruszeń, rozedrgania duszy, ale również duchowej walki. „Serce jest jak małe naczynie.

Chociaż są w nim smoki i lwy, jak i zatruwające jadem stworzenia oraz wszelkie rodzaje nieprawości,

są w nim także wyboiste ścieżki i wielkie przepaści- to jest w nim również Bóg, są aniołowie, jest

życie i Królestwo, jest światło, są aniołowie, są niebiańskie miasta i skarby łaski: jest w nim wszystko”

(św. Makary). Często mistycy stawiali pytania: mamy oczy którymi widzimy świat, uszy które

wychwytują dźwięki, rozum który analizuje rzeczywistość i oddziela fałsz od prawdy. Zatem jaka

zdolność pozwala nam dostrzec Boga ? Wielu mistyków odpowie jednogłośnie: tym duchowym
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organem jest przeobrażone miłością serce. „Jeśli wiara jest relacją do osobowego Boga- rozmyślał

Boris Wyszesławcew- wynika z tego, że wobec Bóstwa nie jest możliwa żadna inna relacja, jak tylko

relacja w głębi jestestwa, w głębi serca. Bóg bowiem, jest dotykalny tylko dla serca”. Średniowieczny

mnich Durandus, nazywał serce mistycznym ołtarzem, na którym cielesne popędy, oczyszczane

ogniem Ducha Świętego i uszlachetnione uczynkami miłości, są składane Bogu w o�erze.

Benedyktyn Henri le Saux, pojmował serce jako „miejsce naszego pochodzenia, w którym dusza

niejako wychodzi z Bożych rąk i budzi się dla samej siebie”. Tylko przebudzone serce, staje się

zdolnością do uchwycenia bliskości Boga. „Zajrzałem w swoje serce; to tam dostrzegłem Go; Nie

było Go nigdzie indziej”. Dlatego psalmista woła do Boga o dar czystego serca- przejrzystego,

lśniącego niczym ta�a wody. To przestrzeń odzyskania nadziei, odkrycia duchowego celu,

odnalezienia ukrytego skarbu. „Serce niezgłębione”- zwornik transcendencji, w której stworzenie

spotyka się ze Stwórcą. Wątła miłość człowieka odpowiada na wielką miłość Boga. Chodzi oto, aby

zstąpić w głębię serca- a w niej odnaleźć Boga.
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Pokajanie

Ps 103

On odpuszcza wszystkie twoje winy

i leczy wszystkie choroby.

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Wielkopostna droga człowieka jest naznaczona pokutą. Jeden z rosyjskich mistyków mówił,

że pokuta jest miastem w którym chrześcijanin znajduje schronienie. Greckim słowem określającym

ten niezwykle intensywny proces wewnętrznej przemiany jest słowo metanoia, ma znaczenie

sięgające o wiele głębiej. W pokucie nie chodzi tylko o zmianę zachowania lub przewartościowania

wielu życiowych spraw. Chodzi tu o zmianę sposobu myślenia i oderwanie się od grzechu.

Metanoein tłumaczy się tyle, co spojrzeć na świat przemienionym wzrokiem. Może dlatego

Chrystus zabrał ze sobą uczniów na Górę Tabor, aby zobaczyli swoje życie w nowym świetle. Od

tego momentu będą podążać za Światłem. Najważniejszą częścią pokuty jest doświadczenie

przebaczającej miłości Boga. To lekarstwo miłości jest udzielane w sakramentach Kościoła. Odsłania

się tu niezwykle ważne zadanie Kościoła, który staje się niczym „duchowe laboratorium, w którym

przygotowane są lekarstwa, byśmy mogli znaleźć środki do uleczenia ran, które zadaje nam świat”

(św. J. Chryzostom). Najmocniej ten terapeutyczny wymiar uzdrowienia odkrywamy w sakramencie

pojednania i powrotu. Chrześcijański Wschód określa pojednanie jako misterium pokajania-

pokajanije lub ispowiedanije, jako wyznanie duszy i wydobycie na zewnątrz tego, co odbiera radość

istnienia i nie pozwala być oświeconym światłem Chrystusa. Spowiedź to również „drugi chrzest”,

gdzie muszą pęknąć katarakty duszy i rozlać się na zewnątrz wodą oczyszczenia. To łzy duchowych

narodzin, zmartwychwstania, odkrycia w sobie pięknego człowieka- którego Miłosierny Bóg wziął w

ramiona, ponieważ „syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Miłość Boga jest

wskrzeszająca, ten kto zginął odnajduje się. Chrześcijaństwo ukazuje grzech jako zagubienie, nędzę i

degradację człowieka. Pokuta zatem jest łaską u darem, zerwaniem krępujących więzów,
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pocieszeniem i radością- nową drogą odkupionego człowieka. Dostojewski wołał: „Bracia, nie bójcie

się grzechu ludzkiego, miłujcie człowieka i w grzechu jego, albowiem to jest podobieństwo Bożej

miłości i szczyt miłości na ziemi”. W tym wyznaniu zaznacza się silna perspektywa paschalna-

spojrzeć na siebie, drugiego człowieka- przez miłujące oczy Boga. Ten sam pisarz penetrujący

wewnętrzny świat człowieka napisał przed śmiercią słowa pouczenia, skierowane do swoich

najbliższych. To przesłanie dla każdego chrześcijanina: „Strzeżcie bezgranicznej wiary w Pana i nigdy

nie zwątpcie w Jego przebaczenie. Gdyby nawet zdarzyło się wam w ciągu waszego życia popełnić

przestępstwo, mimo to nie traćcie nadziei w Bogu. Jesteście Jego dziećmi. Korzcie się przed Nim jak

przed waszym Ojcem, proście Go o przebaczenie, a On będzie radować się z waszej skruchy, jak

radował się z powrotu marnotrwanego syna”.
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Przyjdź

1 Kor 2, 10b-16

Bracia: Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co

ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch

Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra,

jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz

korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek

zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego

pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez

nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy

zamysł Chrystusowy.

Chrześcijanin jest człowiekiem epikletycznym- przyzywającym nieustannie Ducha Świętego i

pozwalającym się kształtować niczym plastyczna materia w rękach artysty. Człowiek duchowy, nie

stoi w opozycji do człowieka cielesnego, bowiem jak mawiał jeden z ojców, „to co cielesne winno

stać się duchowym, a duchowe cielesnym”. Dla chrześcijan ukształtowanych w tradycji teologicznej

Kościoła Wschodniego, mamy do czynienia z dwoma pojęciami: „przebóstwienia”(theosis) i

„uduchowienia”(oduchotwornieje) człowieka, zapożyczonych ze spuścizny intelektualno-duchowej

greckich myślicieli. Tradycja rosyjska opisuje ten stan duchowej dyspozycyjności człowieka, jako

bogoczłowieczeństwo. Słowo to lepiej wyraża chrystologiczny charakter tej tajemnicy, i zarazem jej

aspekt dynamiczny. „Chrześcijaństwo- pisał Sołowjow- jest nie tylko wiarą w Boga, lecz również

wiarą w człowieka, w możliwość realizacji bóstwa w człowieku”. Stać się bogiem, dostąpić theosis-

przebóstwienia, czy też „upodobnienia do Boga”- theopoiesis, dlatego św. Atanazy posłużył się

stwierdzeniem, „że Bóg stał się człowiekiem po to, abyśmy mogli stać się bogiem”. Cały człowiek,

cielesno-duchowy, staje się bytem penumatoforycznym. Teofan Pustelnik pisze: „Istota życia w

Jezusie Chrystusie, życia duchowego, polega na przemianie ciała i duszy”, na ich wprowadzeniu w

sferę Ducha. Stąd celem życia chrześcijańskiego, jest „zdobywanie Ducha Świętego”. Duch

ponieważ jest „w sercu”, stanowi część składową człowieka, staje się „duszą ludzkiej duszy”. Ten
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wewnętrzny i trudny dla ogarnięcia rozumem proces duchowego przeobrażenia, polega na tym, „że

my stajemy się jednym duchem z Panem” (T. Spidlik). To pokazuje jak bardzo życie duchowe jest

aktywne o tyle, o ile jest ukierunkowane na Boga. Trzeba dać Duchowi wiele miejsca w naszej duszy,

aby w niej mógł żyć i żeby dusza naprawdę odczuwała Jego obecność. Człowiek, który „staje się

bogiem”, nie przestaje być człowiekiem- „Pozostaje stworzeniem, stając się Bogiem przez łaskę, tak

jak Chrystus został Bogiem, stając się człowiekiem przez Wcielenie” (W. Łosski). Reasumując-

przebóstwienie zakłada otwartość człowieka- wychylenie się ku Tajemnicy i wołanie, które

przeistacza się w nieustaną modlitwę pragnienia wyrażoną w słowie: Przyjdź !
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Głosić miłość

Mt 7, 7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;

kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu

otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o

rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o

ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co

chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

Chrześcijaństwa nie można pogodzić z postawą bierności, stagnacji lub świętego spokoju.

Jeżeli ludzie wierzący przestaną stawiać światu ważne pytania to wtedy skazani są na rozmycie się w

obojętności i ślepym marszu w przeciwnym kierunku niż ten, którym powinni podążać. Szukanie…,

przepychanie się przez tłum obojętnych i nieporuszonych niczym gapiów jest najważniejszym

zadaniem uczniów Chrystusa. „Żyjemy w cywilizacji pustych słów, pustych obrazów- pisał O.

Clement- w której wyolbrzymione potrzeby rozpalają żądzę, pieniądz kształtuje marzenia, a reklama

zajmuje miejsce ascezy będącej dobrowolnym wyrzeczeniem się własnych potrzeb na rzecz dzielenia

się, umożliwiającej wyzwolenie od namiętności i wsłuchanej w pokorne i demaskujące śmierć słowa

życia, słowa zmartwychwstania”. Chrześcijanie wchodząc w sam środek pulsującej rzeczywistości

mają doprowadzać do takich sytuacji, które pozwolą uobecnić się zakrzyczanym i przykrytym

woalem obojętności wartościom. Postawić w centrum człowieka- pokazać głód jego duszy, wydobyć

tęsknoty, odsłonić horyzonty. Zamiast socjologicznych i doraźnych ochłapów pozornej miłości,

uobecnić twórczą miłość- która potra�ć podnieść z kolan wylęknionych i zrezygnowanych życiem

ludzi. Święty Bazyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dawał taką wskazówkę: „Musimy żyć z

takimi ludźmi, którzy nam są bliscy duchowo”. Dzisiaj to zbyt mało, te słowa w wymagają

dopowiedzenia: dzisiaj musimy szukać człowieka poranionego, zagubionego, łaknącego, aby go

nakarmić Bogiem. W tym pragnieniu zawiera się głęboka odpowiedzialność za człowieka- brata.

„Dobry Boże, świat zmierza ku upadkowi- modlił się starzec Sylwan z Atosu- lecz Ty otwierasz mi

drogę do życia wiecznego. Panie, nie mogę pójść tam sam, cały świat musi Cię poznać”. Jeśli prosząc
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o chleb chcemy, aby nasze pragnienie było szczere, pozbawione dwuznaczności, czy chęci

wyeksponowania siebie, trzeba spełnić jeden warunek: dzielić się…, rozdać swoje życie, połamać je

tak, jak wspólnota w czasie liturgii łamie eucharystyczny Chleb- Ciało Boga i nasyca nim Ciało-

Kościół. „We wszystkim czyńcie Eucharystię”- nawoływał św. Paweł przypominając wierzącym o ich

eucharystycznym sposobie życia. Strzec Makary z Pustelni Optyńskiej pisze: „Jezus jadał wraz z

faryzeuszami i celnikami. Wzywał swych uczniów do tego, by postępowali za Jego przykładem, gdyż

tylko w taki sposób będą modli stać się dziećmi Ojca Niebieskiego, który sprawia, że słońce Jego

wschodzi nad złymi i dobrymi… Słońce nie zmienia się przecież z powodu tego, co oświetla, i nie

staje się mniejsze, gdy wysusza błoto. Tak samo chrześcijanin nie powinien zmieniać wyrazu twarzy

w zależności od tego, z kim rozmawia. Powinien zachowywać się przyjaźnie wobec wiernego, jak i

niewiernego, wobec świętego, jak i grzesznika”.
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Góra

Dla człowieka religijnego obecność świętych przestrzeni jest szczególnie ważna. Historia i

topogra�a wykreśliła w pamięci ludów i krain, przestrzenie realne i symboliczne zarazem do których

podążanie było czynnością na wskroś sakralną i duchowo oczyszczającą zmysły. „Nic nie jest tak

piękne jak grawitacja w wiecznych fałdach gór”(S. Weil). W sposób szczególny myślę to o świętych

górach- których szczyty promieniowały energią i w momentach indywidualnych ludzkich zdumień,

stawały się przestrzeniami hierofanicznymi. Góry rozsiane na całym globie: Synaj, Horeb, Moria,

Akropol, Ida, Olimp, Fudżijama, Tabor, Atos. Jak również te lokalne, których bliskość jest dla mnie

szczególna i bardziej namacalna: Góra Chełmska, Polanowska, Grabarka. „Nie zbliżaj się tu- usłyszał

Mojżesz głos Boga- Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce na którym stoisz, jest ziemią świętą.” Tradycja

żydowska wspomina o centrum świata- Ziemi Świętej, gdzie „stworzenie świata zaczęło się na Górze

Syjon.” Z całą pewnością istnieją przestrzenie święte, gdzie niema cisza i niczym nie zmącony

zachwyt bezpośrednio podnosi duszę ku kontemplacji innego wymiaru rzeczywistości. „Góra

potra� mówić dziwne słowa miłości”(J.I. Leloup). Gdzie ze szczytu wszystko wydaje się inne, nawet

przyroda w różnorodności swoich kształtów i barw, staje się częścią harmonijnej rzeczywistości

zatopionej w oczekiwaniu na to, co przewidywalnie spektakularne- mysterium tremendum i

mysterium fascinans- o którym z taką wnikliwością pisał Rudolf Otto. Po uciążliwej wspinaczce na

szczyt, człowiek zderza się z uczuciem grozy, przerażenia, przy jednoczesnym i niewytłumaczalnym

racjonalnie upojeniu szczęściem; obecnością witalnych sił, czymś prawdziwie terapeutycznym.

Spojrzenie ku górze jest wyrazem zwrócenia się do Boga. „Na wzgórzu Pan się ukazuje” – co zakreśla

granice wydarzenia w którego centrum staje człowiek, stając się istotą obdarowaną i naznaczoną

promieniowaniem Teofanii. Axis mudni ! Nie bez przyczyny najstarsze świątynie wzniesione

ludzkimi dłońmi, przywodzą na myśl konstrukcję gór, po których to stopniach dociera się do

miejsca świętego. „Dom na którym wspiera się niebo i ziemia”- podają najstarsze mity. „Ziqqurat

była właściwie Górą Kosmiczną; jej siedem pięter przedstawiało siedem pięter przedstawiało siedem

nieb planetarnych; kapłan, wchodząc na piętra docierał na szczyt Uniwersum- pisał M. Eliade-

Odpowiednia symbolika wyjaśnia także olbrzymią świątynię Barabudur na Jawie, wzniesioną jako

sztuczna góra. Wchodzenie na szczyt świątyni jest tożsame z ekstatyczną podróżą do centrum
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świata…, dociera do czystego obszaru transcendującego świat świecki.” Każdy element materii-

budulca pnie się ku górze, jakby chcą przedrzeć się przez nieboskłon i zatopić się w promieniach

żarzącego się słońca. Kiedy Chrystus powiedział do Samarytanki: „wierz mi, że nadchodzi godzina,

kiedy ani na tej górze, ani w Jeruzalem nie będziecie czcili Ojca”- mówi On sam o sobie, jako miejscu

świętym i wszechobecnym, które odbiera świętość każdemu do tej pory zaspokajającego ludzkie

spełnienia miejscu. Chrystus staje się centrum- „Górą kosmiczną”- szczytem i spełnieniem ludzkich

pragnień. Dlatego na Taborze, który zwie się „pępkiem ziemi” ukazuje swoją boską naturę i staje się

światłem- „Słońcem,” i „Kolumną Ognia.” Dlatego św. Augustyn pytał: „Jakaż to góra, na którą

wchodzimy, jeśli to nie Pan Jezus Chrystus.” Człowiek który pnie się ku szczytowi, staje się cały

przeniknięty światłem- przebóstwiony. Święty Grzegorz z Nyssy, poucza chrześcijanina: „nie

przestawaj wstępować… każdy krok cię wprowadza w inny wymiar.”
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Ojcowie Pustyni

Chodźcie i przypatrzcie się: Oni żyją w grobach jak umarli. Patrzcie na ich nagie ciała,

pokryte tylko ich własnymi włosami. Patrzcie na nich w nocy leżących na kamieniach. Gdy spotka ich

zbój, z szacunku pada przed nimi w proch. Dzikie zwierzęta z powodu cudów, ze zdumienia rzucają

się do ucieczki. W tym skądinąd archaicznie brzmiącym dla ucha współczesnego słuchacza tekście,

święty Efrem wyraża podziw dla świętości Ojców Pustyni. Asceza i męstwo starożytnych

mieszkańców Tebaidy, poruszało wyobraźnię i zapał do wiary nie tylko niegdyś żyjących ludzi, ale

również współczesnych poszukiwaczy dróg przygody i radykalizmu, kruszącego posadami aż nazbyt

zainteresowanego sobą świata. Człowiek nowoczesności (dziecko telefonu komórkowego, tableta i

Coca-Coli) mimowolnie przejawia tęsknotę za rzeczywistością w której to, co realne- przygniecione

rozterkami, nasyca się światłem i tęsknotą- krajobrazu intuicyjnie przeczuwanej duszą wieczności.

Pustynia nie jest miejscem nudy i zapomnienia o świecie. To strefa oczyszczenia pojęć takich jak:

„Bóg,” „zbawienie,” „świętość,” „dziewictwo”- słów nikczemnie obarczonych pogardą i zużyciem.

Miejsce kiełkowania dobra i szlachetnego człowieczeństwa. W rozsianych szczelinach grot- niczym

łonach matek- rysuje się widok rozsiadłych w skupieniu mnichów nasłuchujących kroków

przechadzającego się w ciszy Boga. Sceneria nasycona walką i zawierzeniem w której to „dusza daje

się pociągnąć pięknem Chrystusa”(Teolept). Iluż artystów chciało za pomocą pędzla namalować

przepastny krajobraz anachorety; zbieg dwóch przestrzeni- zewnętrznej i tej wewnętrznej- którą

penetrowałby obsesyjnie nie jeden dzisiejszy psycholog. „Kto przebywa w samotności i trwa w

pokoju ducha, uwalnia się od potrójnej walki, to znaczy o opanowanie słuchu, mowy i wzroku.

Będzie prowadził tylko jedną walkę- o opanowanie serca”(Abba Antoni). Kiedy wertujemy mądre i

bardzo życiowe sentencje mnichów, rozumiemy że byli to ludzie twardzi i konkretni, rozumiejący

świat i podnoszący go z oparów duchowego otępienia i bylejakości. Ukryci w klaustrofobicznych

przestrzeniach swych celi, obcujący na co dzień ze śmiercią, potra�li niczym w lustrze wody,

dostrzec wszystkie najdrobniejsze niuanse otaczającej ich rzeczywistości. Być może nasza, rujnowana

obojętnością religijną rzeczywistość, potrzebuje piasku pustyni wpadającego w oczy; szeptu wiatru

otulającego bezbronność i strach; oczu gołębicy przedzierającej się przez obrazy spowite cieniem;

śpiewu łez obmywających twarze zatwardziałych grzeszników. Jakim remedium na depresję naszej
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cywilizacji jest pocieszenie płynące od starożytnych mężczyzn i kobiet, całkowicie zanurzonych w

czasoprzestrzeni ascetycznego działania (praxis). „Kiedy się modlisz, musisz milczeć, niechaj

modlitwa twoja przemienia ciebie.” Nasza nerwowa i ociężała od nadmiaru słów i wrażeń

rzeczywistość, potrzebuje dosłownego przebudzenia zawierającego się w modlitwie utkanej z ciszy.

Milczenie boskie, które- jak twierdził Izaak Syryjczyk- jest „mową przyszłego świata” i radosnym

potokiem uwielbienia wobec Tego, który jest rozrzutny w miłości. Niech streszczeniem tego

rozważania będą słowa poety Claudela: „Kiedy Mistrz mówi nam: „Daj mi swe serce,” to jakby

mówił: Synu, daj Mi to, co w twoim wnętrzu jest twoją przyczyną, zasadą przewodnią twojego życia,

twoim wyczuwalnym rytmem, wrażliwym i zrozumiałym. Przyjdź do źródła. Pij ze Mną.”
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Pustynia

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.  A przebywał na pustyni czterdzieści dni,

kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli (Mk 1,12-13). Pustynia jest

przestrzenią walki i zmagania się z samym sobą i przyczajonymi zewsząd demonami. Pustynia

zakłada ascezę- askein, które oznacza „wykonywać” lub „praktykować,” antyczna proza attycka

będzie odnosiła ten termin do wykonywania ćwiczeń cielesnych albo uprawiania sztuki.

Chrześcijaństwo będzie widziało w ascezie i przestrzeni śmierci jaką jest pustynia- proces

nawrócenia, umartwień, uduchowienia tego co cielesne- spowitego cieniem grzechu. To droga

wyzwolenia z tytanicznych więzów obłędu, obojętności i śmierci. „Zbrukałem szatę mego ciała i

zabrudziłem w sobie, Zbawco, to, co zostało stworzone na Twój obraz i podobieństwo”- śpiewa

kościół w Kanonie Pokutnym św. Andrzeja z Krety. Według intuicji świętego Augustyna, człowiek

jest cielesny do głębi ducha lub jest w pełni duchowy włączając w to ciało. „Bóg jest dla mnie udręką

przez całe życie”- słyszymy wyznanie ateisty Kiryłowa w Biesach Dostojewskiego. Bóg stający się

problemem człowieka; wyrzutem skłaniającym do głębokiego namysłu nad własnym życiem.

Orygenes w tym wydarzeniu mocowania, postrzega indywidualną walkę każdego człowieka jako

ścieżkę ku męczeństwu lub bałwochwalstwu. Ślepy los wędrowca zostaje muśnięty tchnieniem i

poruszony palcem anioła poruszającego wodę zwierciadła w którym odbija się jedynie niewyraźna

maska osoby. Człowiek powraca na pustynię, aby zostać ogołoconym z tego wszystkiego co krępuje

duszę i zapętla przejrzystość umysłu. Na pustyni odzyskuje świetlistą twarz dziecka Bożego.

Przepastna samotnia i krajobraz ogołocony z pierwiastka życia, uzewnętrznia ludzką bezsilność i

pychę. Następuje porzucenie philautia, egoistycznej miłości zamykającej istotę w klaustrofobicznym

świecie własnych, destruktywnych pragnień. Człowiek uwolniony z pod wpływu namiętności

zaczyna pragnąć prawdy, wzrusza się i poddaje się tęsknocie. Wtedy pojawiają się łzy skruchy, które

„oczyszczają i udzielają drugiego chrztu, o którym mówi Pan, odrodzenia z wody i ducha”(św.

Symeon Nowy Teolog). Spękana i chropowata ziemia zostaje spulchniona rosą miłości, stając się

zalążkiem Raju. „Oczekiwaniem jest sztuka. Oczekiwaniem jest natchnienie. Oczekiwanie przynosi

owoc. Pokora uczestniczy w tym czekaniu na Boga”- pisała S. Weil. Miejsce opuszczone w którym

umiera się z pragnienia- staje się oazą i studnią- błogosławionym źródłem nadziei w którym
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zanurzone i spękane od milczenia usta odnajdują ochłodę i sycą się życiem. W portalu katedry

Chartres znajduje się rzeźbiarskie przedstawienie Adama, którego kształtują dłonie Boga. Na twarzy

protoplasty rodzaju ludzkiego widać rysy Stwórcy. Kamienna katecheza opowiada o wielkiej,

cierpliwej i twórczej miłości Boga. Tworzy człowieka z prochu ziemi- wydobywa z pustyni nicości,

usynawia i uszlachetnia to, co jest ubytkiem, defektem, skazą.
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Wschód i Zachód

Wschód i Zachód nie są podziałem topogra�cznym czy socjologicznym- panoramą

wpływów niegdyś podzielonego chrześcijaństwa obwarowanego na swoich pozycjach i trzeźwo

pilnującego własnego depozytu przez rozmyciem, naruszeniem, czy przywłaszczeniem przez innych.

Istnieją chrześcijanie którzy chcieliby wznieść się ponad wyznania i ukazać chrześcijaństwo ponad

konfesyjne, nie obarczone historią i dogmatycznymi sporami których przebieg tak silnie modelował

mapę eklezjalnych wpływów. To sentymentalne pragnienie wymaga nieustannej epiklezy, pokory i

nawrócenia. Z pewnością XX i XXI wiek przyczynił się w licznych poszukiwaniach teologicznych,

podrywach serc i uwierającej zewsząd sekularyzacji i islamizacji do poszukiwania stycznych w

tradycjach, modelach teologicznych i życiu liturgicznym. Nastąpiło pewnego rodzaju otwarcie na

doświadczenie Boga i drugiego człowieka. Nazwijmy to powrotem do źródeł- choć w tym

sformułowaniu jest jeszcze wiele do życzenia. Zachodni racjonalizm od wieków przenikający

teologię, trochę ustąpił mistyce serca, tak silnie cechującej kościoły wykarmione w tradycji

bizantyjskiej liturgii i mistyki. Również prawosławie odnalazło swoją drogę do wyjścia z izolacji,

anachroniczności, stając się bardziej dialogicznym i prężniejszym ewangelizacyjnie. Doskonale

zdiagnozował ten stan rzeczy Daniel Ange: „Wschód mi mówi: „Chodź i patrz !,” Zachód: „Słuchaj i

idź !” Wschód: „Zobaczymy Go takim jakim jest !” Zachód: „Wiemy czym jesteśmy !” Wschód: „To

co zobaczyły nasze oczy !” Zachód: „To czego dotykały nasze ręce !” Wschód to Jan, który pierwszy

widzi i wierzy; Zachód to Piotr, który pierwszy wchodzi i wierzy. Jan, który krzyczy: „To jest Pan” i

Piotr, który się rzuca w wodę by do Niego dotrzeć.” Jedni i drudzy pomimo tych subtelnych i

wyraźnych różnic, wyznają wiarę w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i poddają się

ożywczemu tchnieniu Ducha. W kontekście tak wielu przemian które dokonały się w rzymskim

katolicyzmie przynajmniej niektóre opinie Bierdiajewa wydają się przedawnione. Pisał on wiele lat

temu: „W katolicyzmie bezpośrednie odczucie Chrystusa jest słabsze niż w prawosławiu. Na

Wschodzie jest mistyczne nasycenie, na Zachodzie – mistyczny głód. Ta różnica odbiła się także w na

architektonicznym stylu świątyń. W świątyni gotyckiej czyje się wyciągnięcie człowieka ku Bóstwu,

w świątyni wschodnioprawosławnej – przywarcie człowieka do ziemi i zstąpienie Bóstwa.” To, co

wydaje się szlachetne i przyciągające w prawosławiu to brak jurydyczności, epatowania literą prawa
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na której ufundowane jest myślenie eklezjalne Rzymu. Autorytet budowany na zawiłych kazusach

prawa jest obcy chrześcijanom wykarmionym pięknem ikon i ekspresją liturgii obwieszczającej

przeobrażenie kruchych i poddanych nędzy grzechu dzieci. Moralność zostaje przeniknięta światłem

Taboru- nasyceniem światłem które przeistacza największych grzeszników w świętych. W sercu

wspólnoty opłakującej własne grzechy powraca wyznanie jednego z bohaterów Dostojewskiego:

„Jestem przeklęty, podły z zdegenerowany, ale całuję skraj szaty osłaniającej mego Boga.” Poprzez

takie bezradne i do granic szczere wyznanie Kościół jest pełen Trójcy ! Miłość przepływa jego

arteriami, a to co zewnętrzne staje się zwiastunem Królestwa Bożego. Jutro katolicy na ulice swoich

miast wyniosłą Chrystusa w sakramentalnej hostii- aby był widziany i adorowany- przyjęty na nowo.

Prawosławni wpatrzeni w portal ikonostasu, będą milcząco stali przed Bogiem; zdając sobie sprawę,

iż nie są godni wzrokiem ogarnąć Świętości wydanej jako pokarm do spożycia. „W eucharystycznym

sercu Kościoła- pisał O. Clement- podobnie jak w duchowym sercu każdego człowieka, Chrystus

nieustannie zwycięża śmierć. Ludzkość, a dzięki niej cały wszechświat, wciągnięta jest w

nieskończony proces przemienienia, w którym świętość każdego człowieka niejako wyprzedza i i

przyśpiesza ostateczne wypełnienie.” Wschód i Zachód- „dwa płuca” dzięki którym chrześcijaństwo

nie wpadnie w zadyszkę i w uścisku utrudzonej i okupionej cierpieniem miłości, wyjdzie na

spotkanie swojego Mistrza i Zbawiciela.

.

.
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