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TEN, KTO SĄDZI, "E SKO ŃCZYŁ,
JEST SKOŃCZONY,
CZYLI O POTRZEBIE ROZWOJ U YCIA
DUCHOWEGO W PISMACH
HENRIJ. M. NOUWENA
W pisarstwie HenriJ. M. Nouwena troska o rozwój życia duchowego zaj
mowała jedno z naczelnych miejsc. W większości pozycji książkowych oraz
w wielu jego artykułach nieustannie powraca myśl, że powołaniem człowieka
jest wszechstronny rozwój: intelektualny, moralny i religijny Nouwen uka
zywał wyraźnie, że konieczność rozwoju należy do samej natury człowieka.
Ma on nie tylko biernie trwać w świecie, ale powinien również doskonalić się
w szeroko pojętej sferze życia duchowego.Jednym z ciekawszych zdań, cyto
wanym przez Nouwena dla podkreślenie ważności rozwoju duchowego, jest
myśl rabbiego Menachema Mendla z Kocka. Zawarta jest w książce amery
kańskiego teologa Abrahama Heschela, a można w niej przeczytać słowa,
które stały się tytułem niniejszego artykułu:
Ten., kto sądzi, że skończyl,jest skończony1.
Obowiązek rozwoju duchowego, doskonalenia się podkreśla również Pi
smo Święte: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz nie
bieski” (Mt 4,48). Myśl o postępie życia wewnętrznego ujawnia się także
w przypowieściach o ziarnie gorczycznym i zaczynie (por. Mt 13,31-33) czy
też w przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30). Konieczność rozwoju i nie
ustannego przekraczania siebie dotyczy każdego człowieka i trwa do końca
życia, ponieważ swoją podstawę znajduje w samej kondycji człowieka, która
jest wspólna wszystkim ludziom, niezależnie od wyznania, zawodu czy wie
ku2. Ci, którzy sądzą, że w jakimkolwiek momencie życia mogą przestać po
dejmować wysiłek rozwoju życia duchowego, być może nie wiedzą, że - jak
pisze Henri Nouwen 1 H. Nouwen (dalej: HN), Mądrośćpustyni, Kraków2003, s. 111.
2 Por. HN, 'Uczynić:wszystkonome,s. 13.
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zakończylipodróż, zgubili drogę; ci, którzy sądzą, że osiągnęli swój cel, zagubiligo; ci,
którzy sądzą, że są święci, są demonami. Ciągle tęsknic, czekać, żywic nadzieję, oczeki
w a ć- oto istotna częśćżycia duchowego3.

1. C zym

j e s t ż y c ie d u c h o w e ?

Po wyżej cytowanych zdaniach może powinno być nieco mniej wątpliwo
ści co do konieczności postępu w życiu duchowym.Jednak chcemy postawić
obecnie inne pytanie: jak można określić, czym jest życie duchowe? Henri
Nouwen przedstawił wiele definicji czy określeń, czym jest lub powinno być
życie duchowej edna z definicji, która podaje Nouwen, brzmi:
"'ycie duchowe to życie Ducha Świętego w nas4. Inaczej tę rzeczywistość można
wyrazić słowami, że żyćżyciem duchowym znaczy życ w obecności Boga5.
Inne określenie życia duchowego Nouwen wyraża następującymi słowa
mi:
~ycie duchowe topielęgnowanie tego, co wieczne,pośród tego, co tymczasowe, trwania
w przemijaniu, obecności Boga w rodzinie ludzkiej. ~ycie Bożego Ducha w nas6.
Jeśli wyżej zacytowanie określenie dla kogoś może okazać się zbyt górnolot
ne, to już kolejne zdanie Nouwena bardziej sprowadza czytelnika na ziemię.
Na pytanie: Co to znaczy żyć duchowo?, odpowiada krótkim zdaniem:
~yćtak, abyjezus byl w centrum mojego życia7 albo życieprzeżywane w duchujezusa8.
Kolejne określenie życia duchowego według Henri Nouwena wskazuje już
na konkretny wysiłek, jaki każdy człowiek musi podjąć, by się rozwijać:
~ycie duchowejestprzekraczaniem siebie, docieraniem do najskrytszychglębi naszego
wnętrza, do naszych bliźnich i do naszego Boga9. Stawianiepytań o życie duchowe bar
dziej niż do nowego sposobu myślenia prowadzi do nowego sposobu życia10.

4
4
5
6
7
8
9
10

HN, Dziennik, z klasztorutrapistów, s.103.
Tamże, s. 133.
HN, Mądrośćpustyni, s. 111.
HN, Zamieńmoja.żałobę.w taniec, s. 60-61.
HM, ListydoMarkaoJezusie, s. 17
Tamże, s. 107.
HN, Przekroczyćsiebie, s. 8.
HN, ListydoMarka oJezusie, s. 17.
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Być może komuś wyrażenie „życie duchowe” przywodzi na myśl życie lu
dzi, którzy są oddaleni od codziennych trosk i żyją w innej rzeczywistości.
Okazuje się jednak, zgodnie z przesłaniem brata Lawrence’a, francuskiego
karmelity z XVII wieku, że trzeba przede wszystkim uczynić świątynię z na
szego serca, żeby porozmawiać z Bogiem jak przyjaciel z Przyjacielem11. Każdyjest zdolny prowadzić taką zażyłą relację z Bogiem, jedni bardziej, inni
mniej. Lecz najważniejsza prawda to ta, że życie duchowe nie jest zarezerwo
wane dla określonej grupy ludzi. Ponieważ, jak ukazuje Nouwen:
prowadzenie życia duchowego nie oznacza [konieczności], by zostawićswoje rodzi
ny, zrezygnowaćz pracy czy zmienićzajęcia; nie oznacza, że trzeba wycofaćsię z dzia
łalności społecznej czypolitycznej alboprzestaćsię interesowaćliteraturą czy sztuką; nie
wymaga, surowychform ascetyzmu, czy długichgodzin modlitwy. (···) Leczżycie ducho
we można wieśćna [tak] różne sposoby,ja k wielujest ludzi12.
"ycie duchowe nabiera więc innego wymiaru, niż to często jest postrze
gane na co dzień, nawet przez ludzi wierzących. W rozważaniach zawartych
w książce pt. Uczynićwszystko nowe Henri Nouwen zauważa:
Jezus, dostrzegając nasz. wypełniony troskami tryb życia, nie mówi, że niepowinniśmy
zajmowaćsię sprawami tego świata. Niepróbuje nas odciągnąćod wielu wydarzeń,
zajęćczy ludzi, które składają się na nasze życie. N ie twierdzi, że to, co robimy,jest nie
ważne, bezwartościowe czy bezużyteczne13.
Zatem Nouwen nie sugeruje pod żadnym pozorem, że ludzie wierzący win
ni stać na obrzeżach życia społecznego lub wycofać się z zaangażowania i wieść
ciche, spokojne życie z dala od zmagań tego świata. Według Nouwena, rada
Jezusa na nasze wypełnione troskami życie jest zupełnie inna. Pisze on:
Prosi nasJezus, abyśmyprzesunęlipunkt ciężkości,przenieśli uwagęgdzie indziej, zmie
nili swojepriorytety.Jezus chce, abyśmyprzeszli od-„wielu spraw” do „jednejnieodzow
nej rzeczy”. Ważnejest, abyśmy sobie uświadomili, żejezus w żaden sposób nie żąda
od nasporzucenia tego różnorodnego świata. Pragnie, abyśmy w nim żyli, lecz byli bez
piecznie zakorzenieni w centrum wszystkich rzeczy .Jezus nie mówi o zmianie zajęcia,
zmianie kontaktów czy nawet zmianie tempa. M ówi oprzemianie serca14.
Prowadzenie życia wewnętrznego to również zmaganie się z przeciwno
ściami życia na co dzień. Utrudnieniem może być źle przeżywane cierpie
nie lub trudności w przyjęciu nieuchronnego faktu śmierci. Nouwen nie ma
wątpliwości, że
11 HN, Dziennikz klasztorutrapistów, Warszawa 1986, s. 133-134.
HN, Uczynićwszystkonowe, s. 53-54.
13 Tamże, s. 39-40.
14 Tamże, s. 40.
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jeśli ktośpragnieprowadzićżycie duchowe, nie może tego czynić, nie mając na uwadze
cierpienia i śmierci. ~ycieduchowejest możliwe dzięki bezpośredniej, brutalnejkonfr on
tacji z rzeczywistością śmierci. Potrzeba znaleźćnowe życieprzez cierpienie i''śmierć15.
„" yć życiem duchowym na co dzień” można by wyrazić również innymi
słowy, np. „chcieć czegoś więcej” albo „nie zadowalać się przeciętnością” lub
tym, co do tej pory osiągnąłem (choćby to było dobre).
"ycie duchowe to także nieustanna przemiana serca. Staje się ona zada
niem całego życia. Przemiana serca, która nie jest zerwaniem więzi rodzin
nych, przyjacielskich czyzawodowych, ale otwarciem czystego serca na mi
łość Boga i innych ludzi.

2.

E lem enty

r o z w o j u ż y c ia d u c h o w e g o

Zobaczmy teraz, poprzez praktykowanie jakich cech następuje rozwój ży
cia duchowego w koncepcji Henri Nouwena.
2.1. Pragnienia - chcieć się rozwij ać
Co może szczególnie pobudzić nasze życie do jeszcze większego rozwoju
duchowego? Henri Nouwen ukazuje na pierwszym miejscu rolę pragnień.
Można by je określić jako postawę tęsknoty za coraz większym dobrem w mo
im życiu. W największym skrócie wyrazić to można słowami: „pragnę” i „bar
dzo chcę”. Bardzo pragnę coś zmienić w moim życiu i bardzo tego chcę.
W historii duchowości wartość pragnień jest wyraźnie podkreślana16. Choć
czasami pragnienia są pojmowane jako coś negatywnego, uczucie, które po
winno być zwalczane, ponieważ tylko rozbudza potrzebę w końcu niezreali
zowanych planów, to w ostateczności uwydatnia się ich pozytywną rolę, po
nieważ prowadzą one do dobrych zamierzeń i pozwalają zastanowić się nad
sobą, swoim życiem. Ukazują nam nowe sposoby miłowania Boga i niesie
nia pomocy drugiemu. Dlatego pragnienia trzeba w sobie pielęgnować i mą
drze podporządkować naszej drodze życia duchowego.
Najrozmaitszepragnienia drzemiące w nas - zapewnia Nouwen - a roztropnie kie
rowane, na pewno twórczo budują i doprowadzają nas do Boga17.
15 HN, ListydoMarka oJezusie, s. 40.
16 Jednymz teologów, który podkreślał znaczenie pragnień wrozwoju życia duchowego, był św·Alfons
Liguori, wybitny moralista XVIII wieku, założycielZgromadzenia Redemptorystów. Pisał: Swietepragnieniasąjak skrzydła, którepodnosząnas z ziemi,ponieważzjednejstronydodają'namsił w dążeniudodoskonało
ści, az drugiejczynią,lżejszymiudrękitejdrogi.Kto-naprawdępragniedoskonałości, -nigdyn-ieprzestaniew-niej-wzrastać,,
ajesłitoczyni, towkońcują osiągnie. Natomiastktojejniepragiie,zawszebçdziesiecofałistawałjeszczebardziejniedo
skonałymniżdawnej(A. Liguori, Umiłowaniej ezusaChrystusa-wżyciucodziennym, Kraków1996, s. 105-106).
17 HN, Chlebnadrogę, Bytom2002, s. 131.
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Dobre pragnienia pielęgnuje się przede wszystkim przez regularny i upo
rządkowany tryb codziennego życia.
2.2. Uporządkowany styl życia
Tym, co może nam pomóc odnaleźć życie duchowe i żyć nim, czy też je
bardziej uporządkować, jest dyscyplina życia. Pisał o tym już św. Paweł, któ
ry przyrównuje wysiłki na drodze życia człowieka wierzącego do sportowca,
mającego do pokonania długi dystans biegowy. Czyni on wszystko, by ten
bieg wygrać (por. 2 Tym 2,1-13). Oczywiście, jest to tylko porównanie, które
nie do końca oddaje prawdę o rozwoju życia duchowego. Trening sportowca
zawsze w pierwszym rzędzie jest wysiłkiem skierowanym na doskonalenie fi
zyczne i coraz większą sprawność ciała, choć nie jest do końca pozbawiony
elementów duchowych.
Tymczasem dyscyplina duchowa - zwraca uwagę Nouwen - zmierza do stworze
nia takiejprzestrzeni w naszym wnętrzu i znalezienia, tyle czasu, aby sam Bógstal
się dla nas Mistrzem. Mistrzem, którego kierownictwupoddajemy się bezprzymusu
i w duchu wolności18.
Wspomniana przestrzeń duchowa tworzy się i rozwija poprzez zachowa
nie codziennych praktyk religijnych i troski o drugiego człowieka.Jeśli chce
my, by Bóg prowadził nas do autentycznej miłości bliźniego, musimy narzu
cić sobie tzw. dyscyplinę serca. Nouwen powiada, że
dyscyplina^ to skoncentrowany wysiłek., by stworzyćw naszym życiuprzestrzeń, w któ
rejDuch Święty będzie mógł nas dotknąć,pouczyć,przemówićdo nas ipoprowadzićdo
nieprzewidywalnych miejsc19.
Dyscyplina serca jest znakiem rozpoznawczym ucznia Chrystusa20. Wy
raża się ona także poprzez prosty, uporządkowany rozkład codziennych za
jęć. Można zatem powiedzieć, że prowadzi ona do jak najlepszego życia chwi
lą obecną.
2.3. Chwila obecna
Wydaje się, że jedną z najistotniejszych rzeczy, jakie możemy uczynić dla
swojego życia duchowego, to docenić wydarzenia, które dzieją się w chwili
obecnej. To, co jest rzeczywiście ważne, dzieje się tu i teraz. Aktualne jest za
wołanie „carpe diem ’, tzn. „chwytaj dzień”, albo w swobodniejszym tłuma
18 Tamże, s. 71.
19 HN, Zamieńmojążałobęw taniec, Kraków2005, s. 56.
20 Por. HN, ListydoMarka oJezusie, s. 99.
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czeniu można powiedzieć: „wyciśnij najwięcej dnia, jak najwięcej dobra”.
Dlatego Nouwen zapewnia:
Jest niepowetowaną stratą, gdypo wielu latach wysiłków dochodzi się doprzekonania,
że nie docenialiśmy wartości tego, co się działo w danej chwili21.
Okazuje się, że najważniejsze to cieszyć się tym, co zostało ofiarowane nam
teraz, i żyć pełnią życia w miejscu, gdzie się aktualnie żyje i pracuje.
Nouwen zastanawia się, dlaczego tak ważne jest umieć dostrzec wartość
chwili obecnej. Ponieważ każda nowa chwila życia może rzeczywiście rozpo
czynać nowy etap, nowy rozdział czy nowe dzieło. Henri Nouwen pisze na
wet tak:
Wyobraźmy sobie, że moglibyśmyprzeżyćkażdą chwilęjako chwilę brzemienną, nowym
życiem. Musimy się nauczyc'przeżywaćkażdy dzień, każdą godzinę, każdą minutęja 
ko nowy początek,jako jedyną okazję, by uczynić wszystko nowym22.
"yć chwilą obecną to trudne wyzwanie, bowiem przeszłość często przy
pomina nam ból, poczucie winy, złość, zmarnowane okazje czynienia dobra,
wstyd. Przyszłość napełnia nas niepokojem, niepewnością i zbytnim zatro
skaniem. Dlatego Nouwen potwierdza:
N ie jest łatwo żyć teraźniejszością. Spróbuj oddaćBogu swój dzień. Bezustanniepowta
rzaj: „Niech się dzieje 'Twoja wola, nie moja”. Całe swoje serce i czas oddaj Bogu i po
zwól, by Onpowiedział ci, co masz. robić,gdzie iść, kiedy ijak. zareagować N ie jest ła
two oddaćswój rozkład dnia Bogu. Lecz kiedy to zrobisz, „czas zegarowy” stanie się
„czasem Bożym”, a czas Bożyjest zawszepełnią czasu23.
"ycie chwilą obecną jest, według Nouwena, trudne także z tego powodu,
że nie zawsze łatwo jest odróżnić, co jest najważniejsze tu i teraz.
N iejest łatwojasno odróżnićto, do czegojesteśmy wezwani, od tego, co chcielibyśmy
robić. 'Wiele naszychpragnień może nas odciągaćodprawdziwego działania. Niejest
łatwo żyćtym , co mamy do zrobienia w danej chwili także z tegopowodu, że chyba,
zawsze będziemy otoczeni, iprzynaglaniprzez czynienie rzeczypilnych. I choćnie chce
my zabieganego stylu życia, to mu siępoddajemy. Okazuje się, że na zawszejesteśmy
skazani na wybieranie między tym, cojest naprawdę ważne, a tym, co w danej chwi
lijest tylko pilne24.

21
22
24
24

HN, Tui teraz, s. 9.
Tamże, s. 8.
HN, Wewnętrznygtosmiłości, s. 105-106.
HN, Kielichżycia, s. 82.
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Z wyżej przytoczonych słów mogłoby wynikać, że praktycznie życie chwilą
w całej pełni jest niemożliwe. Każdy bowiem przeżywa rozdarcie wewnętrzne
między tym, co pilne, a tym, co konieczne. A gdy doda się jeszcze uwikłania
codziennego życia, które dotyczą prawie każdego człowieka, można odnieść
wrażenie, iż wyjścia nie ma.
Jednak Nouwen daje podpowiedź, pisząc:
W takich momentach ważną, role odgrywająprzyjaciele. Kiedyposłuchamy w milcze
niu. Bożegogłosu i porozmawiamy o tym z zaufanymiprzyjaciółmi, zrozumiemy, do
czego zostaliśmypowołani, i będziemy to wykonywas z, wdzięcznym sercem25.
Odnowę naszego życia poprzez życie chwilą obecną mogą zniszczyć dwa
rodzaje zdań: „A co będzie, jeżeli...?”. Drugie zaś brzmi raczej jako początek
zdania typu: „Należało...”. Henri Nouwen podaje następujące argumenty za
tym, dlaczego życie nasze napełnione jest troskami, gdy stawiamy ciągle pyta
nia typu: „jeżeli...”, „należało...”. Nouwen argumentuje tymi słowami:
„Należało” i „jeżeli” są prawdziwymi nieprzyjaciółmi naszego życia. Oneprzenoszą
nas zpowrotem do niepodlegającej zmianieprzeszłosci i do niewiadomejprzyszłosci.
Tymczasem rzeczywisteżycie rozgrywa się tu i teraz. BógjestBogiem teraźniejszości.. Bóg
jest zawsze w danym momencie, niezależnie od tego, czyjest to chwila ciężka czy łatwa,
radosna czyprzepełniona cierpieniem26. GdyJezus mówił o Bogu, zawsze m iał na my
śli Boga, któryjest tam, gdzie i kiedy myjesteśmy. Bóg niejest kimś, kto był lub będzie,
ale tym, któryjest - i to dla mnie - w chwili obecnej.Jezusprzyszedł właśniepo to, by
odsunąćwszelki balastprzeszłości ijakiekolwiek troski oprzyszłość. On chcenas nauczyć
tego, byśmy odkrywali Boga dokładnie tam,gdziejesteśmy - tu i teraz27.
Przeżywać intensywnie każdą chwilę - taki jest sekret, zdaniem Henri N o
uwena, dobrego życia, a także w konsekwencji dobrego przeżycia tej chwili,
która będzie ostatnią.
2.4. Praktyka samotności
Dla poprawnego rozwoju życia duchowego potrzebna jest samotność.
Człowiek często bardzo jej potrzebuje, a jednocześnie się jej lęka lub na róż
ne sposoby walczy z nią. Doświadczył tego stanu także Henri Nouwen. Gdy
po wielu latach oczekiwania na możliwość pobytu w klasztorze trapistów28

25
26
27
28

Tamże, s. 83.
HN, Tui teraz, 10.
Tamże.
Henri Nouwen miał wyjątkową możliwośćpobytu wklasztorze trapistówprzez siedemmiesięcy. Od
przełożonych zakonnych otrzymał zgodę, bybyć włączonymwcałokształt codziennego życia trapi
stów, nie składając przy tymżadnych zobowiązańczyślubów.
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otrzymał zgodę i mógł pozostawić dotychczasowe liczne zajęcia kapłańsko-dydaktyczne, ogarnął go lęk.
Podczasgdyprowadziłem wykłady, wygłaszałem odczyty i pisałem o doniosłej roli sa
motności, wewnętrznejswobody i spokoju duchowego - notował w swoim dzienni
ku - bezustannie sam niejakopotykałem się o nadmiar obowiązków i złudzeń. (...)
Uświadomiłem sobie, że dopiero wtedy znajdę odpowiedź,gdy sie cojne ipozwolę, by zo
stały zadane te trudnepytania, nawetgdyby miały zaboleć'. Ale zrobienie kroku wstecz
nie było łatwe. (...) Kiedyprzyjrzałem się uważniej sytuacji, pojąłem, żejestem spętany
siecią, dziwacznychparadoksów. Choćutyskiwałem na zbyt wielepropozycji, czułem się
nieswojo, kiedy mnie nikt o nicnieprosił. Choćnarzekałem,jak m i trudno odpowiadaćna listy, niepokoiłem sie, kiedy moja skrzynka listowa, była pusta. Kiedy martwi
łem się, że czeka mnie cykl meczących wykładów objazdowych, byłem rozczarowany,
gdy nie miałem zaproszeń. A choćmarzyłem opustym biurku, bałem się chwili, kie
dy rzeczywiście tak. się stanie. Krótko mówiąc: mimo żepragnąłem samotności, bałem
się, że zostanę sam29.
Po siedmiomiesięcznym pobycie w opactwie Genesee w Kentucky po
twierdził tę opinię, pisząc:
Wprowadzenie odrobiny samotności, do życiajestjednym z najkonieczniejszych, ale też
najtrudniejszych ćwiczeń.. M imo że ogromniepragniemyprawdziwej samotności, do
świadczamy takżepewnej obawy, kiedy zbliża siepora bycia samemu.. Gdy tylko znaj
dziemy sie sami, bez ludzi, z którymi moglibyśmyporozmawiać, bez książek, które
moglibyśmyprzeczytać, bez telewizji, którą moglibyśmy obejrzeć, czy telef onu, który po
zwoliłby nam nawiązaćz kimś' kontakt, rodzi sie wewnętrzny chaos30.
Widzimy zatem, że samotność jest rzeczywistością trudną i złożoną. Tę
sknimy za nią i lękamy się jej.
Jak najprościej możemy określić potrzebę samotności w rozumieniu na
szej wiary? To nie tylko fizyczne oddalenie się od ludzi, ale - często wraz z tym
- użyczenie w swoim wnętrzu czasu i miejsca tylko dla Boga. Gdy jesteśmy
tylko dla Boga, przynajmniej co jakiś czas, potrafimy żyć bardziej dla ludzi.
Samotność, w rozumieniu bycia z Bogiem, nie odrywa nas od ludzi, a jesz
cze bardziej zbliża nas do nich i pomaga lepiej ich zrozumieć.
Dla lepszego zrozumienia potrzeby samotności Nouwen przypomina po
stacie pustelników oraz ich motywacje oddalenia się od ludzi.
Przekonującym świadectwemjestżyciepustelników. Ojcowiepustyniposzukiwali sa
mych siebie w Chrystusie. Pustyniapozwalała im uświadomićsobie, żejak długopró
29 HN, Dziennikz klasztorutrapistów, s. 9-10.
30 HN, 'Uczynićwszystkonowe, s. 68.
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bowali szukaćwłasnej tożsamościpoza Bogiem, życie ich zamykało się spiralą złudzeń
i rozczarowań31.
Dlaczego więc pustynia, rozumiana jako szczególne miejsce życia z Bo
giem, jest tak ważna? Nouwen zwraca najpierw uwagę na dwa jej charaktery
styczne aspekty:
Pustynia,jako miejsce odosobnienia i czasporządkowania swegożycia duchowego, za
wsze była miejscem wewnętrznej walki- człowieka32. Pustynia łączy w sobie także dwie
inne cechy: dzikości raj.Jest dzika, gdyż musimy się na niejzmagaćz „dzikim i bestia
m i”, które nas atakują, demonami- nudy, smutku,gniewu i dumy.Jestjednak również,
rajem,gdyż możemy tak. spotkaćBoga iposmakowaćJegopokoju i radości. N a począt
ku ci, którzy zbliżają się do Boga, muszą, walczyći wielepracować, leczpotem czeka
ich niewysłowiona radość. To takjak z rozpalaniem ognia: najpierw dymi i łzawią ci
oczy, ale w końcu osiągaszpożądany efekt. 'Tak więcpowinniśmy rozpalaćBoski ogień
w naszym wnętrzu, z wysiłkiem i- łzam i33.
Tak jak w życiu ojców pustyni, podobnie dzieje się w życiu współczesne
go człowieka, który chce uporządkować swoje życie, udając się na miejsce od
osobnienia, pustelnię. Nie będzie to spokojny czas, ale czas intensywnej pracy
nad sobą. Tym bardziej że czas przebywania w samotności wiąże się z milcze
niem i ciszą. Oba wyzwania są o tyle trudne, że właśnie w ciszy i milczeniu
ujawniają się wewnętrzne głosy mówiące prawdę o nas samych.
Ciszy i milczenia możemy doświadczyć w miejscu pustynnym, czyli ja
kimś oddaleniu, ale równie dobry jest pobyt w domu rekolekcyjnym. Jednak
że samotność niekoniecznie musi być związana z miejscem odosobnienia.
Może [ona] istnieć, trwaći rozwijaćsiępośrodku wielkich miast, ogromnych tłumów,
niepozbawiając nas możliwości- aktywnego i twórczego życia. Ludzi, którzy rozwinęli
tę samotnośćserca, nie rozpraszająjuż najróżniejsze bodźce otaczającego świata. Są oni
w stanieprzyjąć i zrozumiećten świat ze swego spokojnego wnętrza34.
Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba umieć sobie stworzyć czas na mil
czenie w miejscu naszego zamieszkania. Nie zawsze sprzyja ono wewnętrzne
mu skupieniu, ale wystarczy rozpocząć od kilku czy kilkunastu minut, w do
wolnym czasie. Czas i miejsce przeżywania samotności dla każdego mogą
być inne, w zależności od wieku, pracy, możliwości rodzinnych czy dojrza
łości. Ważne, by czas samotności został mądrze zaplanowany i odważnie re
alizowany35.
31
32
33
34
35

HN, Mądrośćpustyni, s. 20.
Tamże.
Tamże.
HN, Przekroczyćsiebie, s. 32.
HN, Uczynićwszystkonowe, s. 69-71.
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Potrzeba przeżywania samotności wpływa na osobisty rozwój, jak rów
nież pozwala wchodzić w dojrzałe relacje z innymi.
Naglącym wezwaniem staje się dziś' odzyskanie umiejętnościprzestawania z samym
sobą. Dobra samotnośej est warunkiem poznania siebie. N ie tylko zresztą od strony na
szychpęknięć, ale również, naszej wartości i niepowtarzalnegopiękna36.
2.5. Bezinteresowność
"ycie duchowe i jego rozwój domaga się bezinteresowności. Doświadcze
nie pobytu Henri Nouwena we wspólnocie ludzi upośledzonych nauczyło
go właśnie tej prawdy.
Wielkim, zaskakującym paradoksem życiajestfakt, że ci, którzy tracą swoje życie, zy
skująje na nowo. Ten zadziwiający paradokspotwierdzanyjest w wielu codziennych
sytuacjach.Jeśli, kurczowo trzymamy sięprzyjaciół, może sięzdarzyć, żeprędzej czypóź
niej utracimy ich. Unikającw relacjach z innymipostawy zmierzającej do „zawład
nięcia nim i”, napewno zyskamy wieluprzyjaciół. Szukamy uznania oraz wyniesie
nia, tymczasem nasza, chwała oraz uznanie mijają, tak. szybko,jak szybkoprzyszły.
N ie szukając uznania, sprawimy, żepamięć o nas możeprzetrwaćdługie lata, nawet
po naszej śmierci. Pragnącznaleźćsię w blaskujasnych reflektorów, niespodziewanie
szybko możemy się.ześlizgnąćna margjnes. Godząc się na skromne miejsce, w którym
kazano nam żyć i działać, nagle, bez naszego wysiłku, możemy się znaleźć w samym
centrum zainteresowania.
Największym darem,jakipotrafimy rozdzielićmiędzy naszych braci i nasze siostry,
jest ofiarowanie im naszego życia, poświęceniago dla nich. Poświęcającżycie, zyskuje
my życie 37.
Nouwen zauważa wprost, że kiedy zwracamy się w bezinteresownej pomo
cy ku innym, po jakimś czasie możemy dostrzec, że leczymy swoje zranienia
duchowe. Należy więc wystrzegać się, by nasze zaangażowanie wżycie innych
nie wynikało z pobudek egoistycznych. Nie przyniesie spodziewanych owo
ców również taka forma zaangażowania, w której spodziewamy się namacal
nych albo natychmiastowych dowodów, że nasza posługa dla innych czyni
nasze życie choć trochę lepszym lub że postąpiliśmy bodaj jeden mały krok
do przodu w naszym życiu duchowym. Zgodnie z doświadczeniem Nouwe
na, bezinteresowność posługi musi być związana z „ogłoszeniem przymie
rza” z Bogiem i ubogimi38.
36 WJędrzejewski, Uzdrowieniezewstydu, Poznań 2004, s. 67.
37 HN, Chlebnadrogę, s. 140.
38 HN, Adam, umiłowanyprzezBoga, Kraków2003, s. 19-20.
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2.6. Stawianie ważnych i trudnych pytań
Na bazie długoletniego doświadczenia naukowego i pastoralnego Henri
Nouwen doszedł do wniosku, że człowiek rozwija się nie tylko przez uzyski
wanie odpowiedzi na dręczącego go pytania, lecz również poprzez stawianie
sobie ważnych i trudnych pytań.
Odnajdywanie właściwychpytańjest równie istotnejak znalezienie właściwych odpo
wiedzi 39.
Podstawowe problemy człowieka zawierają się w trzech pytaniach: po co
żyję?, dokąd zmierzam?, jak żyć?. Często zadanie sobie jednego z powyższych
pytań może zmobilizować do lepszego życia duchowego.
Człowiek może stawiać sobie różne pytania. Niektóre z nich mogą doty
czyć spraw błahych, mało ważnych czywręcz nieistotnych. Można jednak
sobie lub innym postawić pytania trudne i ważne. Tę kategorię pytań N o
uwen nazywa pytaniami duchowymi, z „góry”, z ponadczasowej perspekty
wy. Nouwen pisze tak:
Jednym z najważniejszychpytańj akie możemy sobiepostawićj estpytanie: Kim jeste
śmy? 40. Innymi- ważnymi- i-często także trudnymipytaniami są: Czy warto żyć? Czym
jest mojeżycie? Czy mogępowiedziećo nim „nowe” czy „stare” życie? Czy mojeżycie
jest dobre, czy złe? 41.
Czytelnikowi swoich książek Nouwen nie bał się stawiać często trudnych,
a zawsze ważnych pytań. Ten, kto brał do ręki książki Nouwena, zawsze mu
siał być przygotowany, że napotka w nich pytania, które go zastanowią, po
ruszą lub dadzą impuls do zmiany życia. Pytał zatem swoich czytelników:
Jakiepytania kierują, naszym życiem? Którez nich stają się naszymi własnymipytania
mi? Które wymagają, naszej niepodzielnej uwagi i całkowitego zaangażowania?42.
Problematykę odwagi stawiania sobie i innym trudnych i ważnych pytań,
które służą rozwojowi życia wewnętrznego, Nouwen podsumowuje tak:
Trzeba nam stawiaćpytania duchowe, o ilepragniemy otrzymywaćtak samogłębokie odpowiedzi43.

39 HN, Kręgimiłości, Kraków2004, s. 19.

40
41
2
3

Por. HN, Tui teraz, s. 120.
Por. HN, Kielichżycia, s. 24.
HN, Kręgimiłości, s. 19.
HN, Chlehnadrogę, s. 136.
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2.7. Postawa gościnności
Gościnność powinna należeć do jednej z najbardziej praktykowanych
cech człowieka, który ma aspiracje przewodzić jakiejkolwiek wspólnocie.
Postawę gościnności można by nazwać cnotą, która pozwala zwrócić się ku
drugiemu człowiekowi, a tym samym uczynić krok w kierunku budowania
postawy otwartości i szczerości. W rozważaniach o przewodniku duchowym
Nouwen pisze:
Gościnnośćpomaga, mu przemienićlęk. w siłę świadectwa, a siebie samego z człowieka
ograniczonego w swychzainteresowaniach do własnej osoby w tego, kto kierujesię no
wymi ideałami44.
Jak Henri Nouwen rozumie postawę gościnności? Dla niego to przede
wszystkim stworzenie pewnej wolnej przestrzeni, do której każdy- zaproszo
ny czy przypadkowy gość - może wejść i poczuć się w niej bezpiecznie. W tak
rozumianym klimacie - bo jest to ogólnie rozumiana atmosfera bycia ze so
bą - każdy ma wolność spokojnego myślenia i samodzielnego szukania od
powiedzi na nurtującego go pytania.
Postawa gościnności jest bardzo potrzeba poszczególnym osobom, jak i ca
łym wspólnotom. We wspólnocie dość łatwą sprawą jest dawanie gotowych
odpowiedzi na stawiane pytania. Wszystko zmienia się w klimacie gościnno
ści. Wówczas nie tyle wspólnota daje gotowe recepty na dylematy człowiecze,
ile atmosfera gościnności pozwala najpierw usunąć z serca lęk, by następnie
ukazać szerokie możliwości wyboru, i tak prowadzi, by każdy mógł odna
leźć własny sposób życia.
Paradoksgościnnościpolega na tym, że wyzwala i otwiera onaprzed człowiekiem nowe
możliwości, urzeczywistniania własnej wolności,gdy tworzy nowąprzestrzeń wolną od
lęku i pomaga w osiąganiuprawdziwego szczęścia45- zauważa Nouwen.
Znakiem źle rozumianej gościnności będzie takie traktowanie człowieka,
w którym poczuje się manipulowany, zasypywany jakąś wiedzą nieprzydatną
do życia, czy też gdy gospodarz nie wykazuje gotowości wymiany doświad
czeń; rozmowa staje się bardziej monologiem niż dialogiem. Końcowym eta
pem braku gościnności będzie stawianie przeszkód, by gość, w momencie,
który uzna za stosowny, mógł opuścić mieszkanie.
Jasnym się więc staje, że jeśli chce się gdziekolwiek tworzyć klimat gościn
ności, nie powinno się stawiać jakichkolwiek warunków czy zmuszać do przy
jęcia obcych komuś poglądów. Sprzyja to bowiem bardziej wzajemnym po

44 HN, Zraniony uzdrowiciel, s. 98-99.
45 Tamże, s. 66-67.
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dejrzeniom niż życiu w pokoju. Stąd często może się zdarzyć, że zaproszenie
kogoś „do swojego wnętrza”, czyli stworzenie przestrzeni gościnności, będzie
oznaczało wycofanie się, zrezygnowanie z własnego zdania, w taki sposób, by
gość mógł odczuć, że także on ma coś do zaproponowania czy podarowania.
Tym sposobem ludzie mogą doświadczać prawdy,
że można- kochać, bojest sie kochanym, że można, dawać, bo siejuż wiele otrzymało,
że można, uzdrawiać, bo wcześniejjest sie uzdrowionymprzez Tego, którego sercejest
większe od- ludzkiego serca46.
Co - według Nouwena - najbardziej buduje klimat gościnności? Wyda
je się, że najważniejszą postawą jest słuchanie - słuchanie tego, co ma do po
wiedzenia druga osoba47. Często samo słuchanie, które potrafi być słucha
niem ze współczuciem, dokonuje w bliźnim uzdrowienia. Gospodarz, który
autentycznie potrafi się zaangażować w historię opowiadaną przez gościa,
uwypukla prawdę, na którą czeka rozmówca, że w jego historii można od
naleźć ślady obecności Boga.
Stąd tak ważną, rzecząjest tworzenie wolnej i przyjaznejprzestrzeni, w której cierpiący
możepowierzyćsiebie komuś, ktojestgotów i kto potrafi słuchać48.
Uwyraźniając ważność postawy słuchania, Nouwen nie myśli tylko o pew
nej „technice słuchania”, dzięki której ktoś może wypowiedzieć trudne spra
wy. Wówczas wystarczyłoby udać się do dobrego psychoterapeuty W praw
dziwej postawie gościnności chodzi o to, by człowiek dotknięty bólem czy
zranieniem znalazł kogoś, kto naprawdę bezinteresownie chce słuchać histo
rii jego życia. Stąd już niedaleko do wniosku, jaki postuluje Nouwen:
Ludzie zatem mogą staćsie dla siebie nawzajem pomocąpoprzez swą życzliwośći cier
pliweprzysłuchiwanie sie temu, co mają sobie dopowiedzenia49.
Zadanie, jakie stawia przed każdym Nouwen, to wezwanie, by człowiek
uczynił gościnność sposobem odnoszenia się do ludzi. Co najbardziej mę
czy człowieka we współczesnym społeczeństwie? Sposób podchodzenia do
siebie i traktowania siebie. Stąd ludzie szukają takich ludzi (wspólnot), w któ
rych można odetchnąć klimatem zaufania i bezpieczeństwa; szukają takich
miejsc, gdzie na boku można zostawić swoiste „środki własnej obrony”, po
nieważ w przestrzeni gościnności nie trzeba nic „przynosić” i można z niej
w odpowiednim dla siebie momencie zrezygnować.

Tamże, s. 101.

47 Por. HN, Przekroczyćsiebie, s. 89-91.
48 Tamże, s. 89.

49 Tamże, s. 90.
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2.8. Słowo Boże
W książce Przekroczyćsiebie Henri Nouwen napisał:
Musimy przede wszystkim zwracaćuwagę na słowo Boga spisane w Piśmie Świętym.
Pierwsze, co musimy zrobić, aby otworzyćsię na Boże wezwanie, to wziąćPismo Świę
te ije przeczytać50.
Nouwen przykładał ogromną wagę do czytania Biblii i wprowadzania jej
słów w życie w procesie rozwoju religijnego. Sam pisał medytacje oparte na
ikonach i obrazach, wykorzystywał w swych rozważaniach pisma ojców Ko
ścioła i tzw. ojców pustyni.Jednakże podstawowym przedmiotem jego reflek
sji teologicznej była Biblia. Z lektury Pisma Świętego czerpał siłę do codzien
nego życia i chciał wiązać słowo Boże z życiem modlitwy. Stąd też nie bał się
zachęcać wiernych do korzystania również z opracowań książkowych, które
przybliżałby znaczenie Biblii w życiu codziennym51.
Nouwen zdawał sobie sprawę, że czytanie Pisma Świętego nie jest takie ła
twe, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Niejest proste dla kogoś, kto nie chce
tylko czytać w znaczeniu literalnym, ale chciałby uczynić z tekstu Biblii sło
wa, które pomagają mu lepiej żyć.Jego zachęta brzmi następująco:
Słowa Bożepowinny nasprowadzićprzede wszystkim do kontemplacji i medytacji.
Zam iast analizowaćsłowa oddzielnie,powinniśmy zebraćje razem i odnieśćdo naszej
najgłębszej istoty; zamiastzastanawiaćsię nad„za” i „przeciw”,powinniśmy roz
ważyć, które słowa skierowane są bezpośrednio do nas, i powiązaćje z naszym życiem.
Zam iast myślećo słowachjako opotencjalnym przedmiocie interesującej rozmowy czy
wypracowania,powinniśmypozwolićimprzeniknąćdo najskrytszychzakątków na
szego serca, nawet do tych miejsc, dokądjeszcze żadne inne słowa nie znalazły dostępu.
Dopiero wtedy słowo możeprzynieśćowocja k ziarno rzucone w urodzajnąglebę. Do
piero wtedy możemyje naprawdę „usłyszeći zrozumieć” (por. M t 13,23)52.
Według Nouwena ci, którzy chcą kształtować swoje życie na bazie Pisma
Świętego, powinni na początku stosować jedną praktykę: słowo Boże odno
sić do swojego życia.
Święty Augustyn doznał nawrócenia, kiedy odpowiedział na słowa dziecka mówiące
go: ,W eź to, czytaj!”. Kiedy w ziął Biblię i zaczął czytaćw miejscu, gdzieją otworzył,
poczuł, że słowa, które tam znalazł, są skierowane bezpośrednio do niego53.
50 HN, Przekroczyćsiebie, s. 128.
51 Wbibliografii H. Nouwena na tematy biblijne na podkreślenie zasługują szczególnie cztery pozycje:
Out of Solitude, Indiana 1974, Z płonącymisercami. Medytacjeożyciueucharystycznym, Kraków1995, Powrótsy
namarnotrawnego. Rozważaniaoojcach, braciachi synach, Poznań 1994, w imięj ezusa, Kraków2005.
52 HN, Przekroczyćsiebie, s. 129.
53 Tamże, s. 128.
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Choć czytanie, a przede wszystkim realizacja słowa Bożego jest trudnym
wezwaniem, to nie powinno to zrażać ludzi, który pragną, by ich życie we
wnętrzne nieustannie się rozwijało. Ponieważ właśnie za cenę wysiłku, po
konywania siebie, organizowania sobie specjalnego czasu na czytanie Biblii
życie może się zmieniać na lepsze. Nouwen podczas pobytu w klasztorze tra
pistów zapisał takie doświadczenie:
Doprawdypoteżnejestsłowo Boga. N ie tylko modlitwa doJezusa, lecz wiele słów z Pi
sma Świętego może zmienić wnętrze człowieka. Kiedyprzypominam sobie słowa, któ
re zrobiły na mnie wrażeniepodczasjakięgoś' nabożeństwa i rozmyślam nad nim i
w ciągu dnia,powolijepowtarzającpodczas czytania lubpracy,jakbymjeprzeżuwał, tworząc nowe życie. Czasem, kiedy sie; budzę w nocy, powtarzam je znowu iista
ją sie dla mnie skrzydłami niosącymi- mnieponadzłym nastrojem i zamętem minio
nych dni i tygodni.
U Izajaszaprzeczytałem: „Chłopcy sie meczą i nużą, chwieją sie, słabnąc, młodzień
cy, lecz ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują, skrzydłaja k orły: biegną bez
zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,30-31). Słowa Boga naprawdę sąja k orleskrzy
dła. Może mógłbym pogłębićswoją nadzieje w Bogu, gdybym więcej czasu i uwagipo
święcałJgo słowom54.
Jeśli się chce, by czytanie słowa Bożego przynosiło konkretne owoce w ży
ciu codziennym, konieczna jest praktyka regularnego czytania Biblii. Spo
sobów takiej dyscypliny czytania istnieje wiele. Nouwen proponuje na każ
dy dzień w ciągu roku jeden fragment Ewangelii:
Każdy takifragment kryje w sobie skarb dla nas. Czytanie każdegoporanka historii
Jezusa, wybranej na każdy dzień - przyglądanie siejej wewnętrznymi:oczami:i wsłu
chiwanie sie; w nią wewnętrznymi uszami:-przyniosło m i ogromną, duchową korzyść.
Odkryłem, iżzchwilą,gdy czyniłem toprzez dłuższy okres czasu, życieJezusa stawało sie
we mnie żywsze i zaczynało kierowaćniejako moimi:codziennymi:czynnościami55.
2.9. Modlitwa
Sou Mosteller, jedna z grona najbliższych współpracowników i przyjaciół
Henri Nouwena, została poproszona o słowo wstępu do książki zawierają
cej najważniejsze wypowiedzi Nouwena na temat modlitwy. W pierwszych
zdaniach napisała:

54 HN, Dziennikz klasztorutrapistów, s. 148.
55 HN, Tui teraz, s. 79.
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Henri był człowiekiem przepełnionym modlitwą. Uwielbiał byćkapłanem, tak samo
ja k uwielbiał codziennie odprawiaćEucharystię.Jako nauczyciel,akademickizapraszał
studentów, indywidualnie i wgrupach, do wspólnej modlitwy. W ciągu ostatnich lat
dziesięciu, lat. on,ja i inni zaczynaliśmy dzień, o 6.30 w naszej małej kapliczce „Dayspring”. Przezpółgodziny modliliśmy się w ciszy, a późniejprzechodziliśmy do wspól
nej recytacji modlitwy porannejz Liturgiigodzin. Henri uwielbiał czytać brewiarz ze
świadomością, że robi to wspólnie z tysiącami ludzi świeckich, mnichów, zakonnic
i duchowieństwa na całym świecie. (...) Henri zapraszał wszystkich, którzy byli aku
rat w pobliżu; tak bardzo lubił się modlićz innym i56. ( . ) Nieważne,jak bardzo był
zmęczonypo przyjeździe - a zazwyczaj był naprawdę wyczerpany - zawsze był wier
ny swej dyscyplinie modlitwy57.
W takim kontekście świadectwa o Nouwenie łatwiej jest pisać o modlitwie
w jego życiu i działalności. Rzeczywiście było tak, że niemal wszystkie książ
ki Henriego odnoszą się do jego osobistego, życiowego wysiłku zapewnienia
czasu i miejsca dla Tego, który dla niego był zawsze najważniejszy wżyciu dla Boga. W Listach do M arka oJezusie, czyli do swego bratanka w H olandii,
wyznał po prostu:
Patrząc wstecz na ostatnie trzydzieści lat mojego życia, mogępowiedzieć, żeJezus sta
je się dla mnie coraz ważniejszy Coraz, bardziejliczy siępoznawanie Go i życie w so
lidarności z N im 58.
I temu wyznaniu pragnął osobiście być wierny i do takiej wierności zachę
cał wszystkich, dla których przyszło mu pracować. Zobaczmy zatem, jak okre
ślał Nouwen owo pragnienie przebywania z Bogiem i poznawania Go.
Czym jest modlitwa według Nouwena?
Po pierwsze, modlitwa jest darem Ducha Świętego.
Często zastanawiamy się,jak się dobrze modlić, kiedy się m odlići o co się właściwie
modlić. Szukamy rozmaitych metod i technik modlitewnych. 'Trzeba sobiejednak wy
jaśnić, iż to nie my się modlimy, lecz. modli się w nas Duch.
Święty Paweł uczy nas: „Duchprzychodzi zpomocą naszej słabości. Gdy bowiem
nie umiemy się m odlićtak,jak trzeba, sam Duchprzyczynia się za nam i w błaga
niach, których nie można, wyrazićsłowami.. T
' en zaś, któryprzenika serca, zna zamiar
Ducha, wie, żeprzyczynia sięza świętymi, [za wierzącymi] zgodniez wolą. Bożą”
(R z 8,15) 59.

56
57
58
59

HN,Jedyne, czegonampotrzeba, s. 10.
Tamże, s. 18.
HN, ListydoMarka o^Jezusie, s. 17.
HN, Chlebnadrogę, s. 184.
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Dla Nouwena modlitwa była zawsze centrum chrześcijańskiego życia.
Tym jedynym, czego nam potrzeba (por. Łk 10,42). "yciem z Bogiem tu i te
raz60. Następnie modlitwa w zamyśle Nouwena to przede wszystkim trwanie
w obecności Boga. Przywołuje on fragment Ewangelii według św.Jana: „Kto
trwa we Mnie, aja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić” (J 15,5). I w końcu modlitwa to jednoczenie się z Chry
stusem i polecanie przez Niego wszystkich spraw, które nosimy w sercu.
M odlićsię to łączyćwszelkie ludzkiezmagania, wszelkie napotkane cierpienia -gło
du, tortur czyprześladowań - oraz każdy inny bólfizyczny lubpsychiczny z cichym
ipokornym sercemJezusa61.
Modlitwa, choć jest darem Bożym, pragnieniem człowieka i pomocą w po
konywaniu różnych trudności życiowych, nie wyklucza faktu, że aby się do
brze modlić, trzeba czynić osobisty wysiłek, przestrzegać dyscypliny modli
twy i wypełnić pewne warunki. Henri Nouwen, pytany o to, jaki jest pierwszy
krok, by dobrze się modlić, zwykł z naciskiem odpowiadać:
Jedyną radą na to, by się modlić,jest modlićsię, ijedynym sposobem na to, by dobrze
się modlić,jest modlićsię dużo. Im mniejjednak człowiek się modli, tymgorzej mu to
idzie!62.
Lecz następne kroki wymagają konkretnych postanowień. Podstawowymi
warunkami jest wybranie stosownego miejsca i przeznaczenie odpowiedniej
ilości czasu tylko na modlitwę. Dla Nouwena nie ma wątpliwości, że Bogu
i tylkoj emu trzeba poświęcić konkretny czas.
Chociaż cały swój czas chcielibyśmy uczynićczasem dla. Boga, to nigdy to nam się nie
uda,jeśli niepoświęcimy M u konkretnejminuty,godziny,poranka czy wieczoru, dnia,
tygodnia czy miesiąca. Wymaga to wiele dyscypliny ipodejmowania ryzyka, ponieważ
zawsze nam się· wydaje, że w danej chwili mamy cośpilniejszego do zrobienia63.
I dalej zachęca Nouwen słowami:
Jeśli naprawdę wierzymy nie tylko w to, że Bóg istnieje, ależejest aktywnie obecny w na
szym życiu - uzdrawiając, nauczając iprowadząc nas - musimy wyznaczyćczas oraz.
miejsce, w którym moglibyśmypoświęcićuwagę wyłącznieJemu.Jezus mówi: „Gdy
chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zam knij drzwi, i módl się do Ojca, który jest
w ukryciu” (M t 6,6)64.
00 Por. HN,Jedyne, czegonampotrzeba, s. 25.
61 Tamże, s. 38.
HN, Świt. Podróżduchowa, s. 134. Por. HN,Jedyne, czegonampotrzeba, s. 18.
63 HN, Ziarnanadziei, s. 129; HN, Przkroczyćsiebie, s. 129.
64 HN, Uczynićwszystkon-owe, s. 67.
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Nouwen stosuje zatem popularną zasadę, by nie bać się „tracić czasu”
tylko dla Boga. W wyżej przytoczonych zdaniach wyraża on opinię, że zbyt
często jesteśmy zachłanni wobec wolnego czasu, jaki posiadamy dla siebie.
Niepokoimy się, czy aby - poświęcając czas dla Boga - będziemy mieli wy
starczająco dużo czasu na załatwienie własnych spraw. Jednak Nouwen pró
buje uspokoić siebie i czytelników, że jeszcze nikt nic nie stracił z powodu
czasu przeznaczonego na osobistą rozmowę z Bogiem. Pisze tak:
Bógj estBogiem obfitości, a nie Bogiem niedostatku.Jezus objawia, nam wielkoduszność
Boga,gdy daje napustyni ludziom tyle chleba, żepo nakarmieniu zebranojeszcze dwa
naście koszy ułomków (J 6,5-15). A uczniowie, łowiąc ryby najeziorze, zgromadzili
ich tyle, że sieci zaczęły sie rwać od- nadmiaru (Łk 5,1-7). Bóg nie daje tyle, ile trzeba,
Bóg daje o wiele wiecej, aniżelipotrzeba; o wiele więcej chleba, więcej ryb aniżelipotra
fimy zjeść. O wiele więcej miłości niż moglibyśmy sie spodziewać.
Bógjestzawsze dawcą wielkodusznym, dawcą bogatym, dającymponadmiare. Ale
wielkodusznośćBoga tylko wtedypotrafimy zobaczyći sienią radować, kiedy umiłujemy
Boga „z całego serca, całą naszą, myślą oraz ze wszystkich swoich sił”.Jak. długo mówi
my do Pana: „Boże, chcę Cie miłować, ale najpierw pokaż m i 'Twą wielkoduszność”,
tak. długopozostajemy „z dala” odPana oraz niezdolni do uchwycenia tego, czym Bóg
naprawdę chce nas obdarzyć: swoim życiem, i to życiem w nadmiarze65.
Kiedy myślimy o modlitwie jako rozmowie, to zasadniczo najczęściej ma
my na myśli mówienie do Boga. Chociaż prawdziwa rozmowa zakłada mó
wienie i słuchanie. D o istoty modlitwy według Henri Nouwena należy więc
również słuchanie:
M odlitwa oznacza uważne słuchanie kogoś', kto zwraca sie do mnie tu i teraz66. I do
daje: Cicheprzebywanie w obecności Bożej należy do rdzenia wszelkiej modlitwy67.
Początki modlitwy, podczas której musimy wsłuchać się w głos serca i za
milknąć, mogą być oczywiście trudne, ponieważ trudno od razu rozbić na
sze dotychczasowe przyzwyczajenia i przebić się przez zgiełk naszego wnę
trza. Dopiero z czasem chwile milczenia uspokajają nas i pogłębiają naszą
świadomość siebie i Boga.
2.10. Eucharystia
Odkąddskończyłem sześćlat, bardzo pragnąłem zostaćksiędzem. (...) Zawsze marzy
łem o dniu, w którym wreszcie będę mógł odprawićMsze

65 HN, Chlebnadrogę, s. 147.
66 HN, Tui teraz, s. 11.
67 Tamże.
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- tak wspomina Henri Nouwen początki umiłowania sakramentu ka
płaństwa, a co się z nim nieodłącznie wiąże, również i Eucharystii. Po wielu
latach bycia kapłanem miał odwagę napisać:
Całe moje istnieniejest zakorzenione w Eucharystii. Dla mnie byćksiędzem oznacza
hyćwyświęccnympo to, by codziennie dawaćbliźnim Chrystusajakoposiłek i napój.
Rdzeniem mojego życiajest Eucharystia68.
Podobnie jak modlitwa, również Eucharystia była w centrum życia N o
uwena. Stając codziennie przy ołtarzu, miał świadomość, że Eucharystii nie
można do końca zrozumieć ani wyjaśnić. Była dla niego tajemnicą, w którą
trzeba wejść i doświadczyć jej niejako od wewnątrz69.
I tak jak bardzo chciał modlić się wspólnie z ludźmi, tak samo pragnął
z innymi celebrować Mszę świętą. Podczas liturgii eucharystycznejjezus, jak
w drodze do Emaus, wyjaśnia Pismo i staje pośród swoich uczniów. Na kan
wie tego opisu ewangelicznego Nouwen notuje:
Jest rzeczą istotną, by zdawać sobie sprawę, iż słowa te, czytane lub wygłaszane, oprócz
tego, że informują, pouczają czy inspirują, nas, przede wszystkim - i tojest najważniej
sze znaczenie - sprawiają, żeJezus staje obecny wśród nas. W czasie naszej wędrówkiJezus wyjaśnia, namfi agmenty Pisma, które mówią o N im samym.. Czy czytamy
Księgę Wyjścia, Psalmy, Proroków czy Ewangelię - ichzadaniemjest uczynićnasze
sercapałającymi70.
Podczas Eucharystii uświadamiamy sobie znaczenie czytanego słowa Bo
żego. I od stołu słowa przechodzi się do stołu eucharystycznego. Nouwen sze
roko pisał na temat symboliki stołu. W pierwszym rzędzie uświadamiał, jakie
znaczenie powinno mieć siedzenie przy stole w społeczności rodzinnej.
Stółjest miejscempełnym intymności. Wokółstołu się modlimy. Przy stolepytamy: „Jak
m inął dzień?”. Przy stolejemy ipijemy razem, i mówimy: „Śmiało, weź trochę wię
cej!”. Przy stole się wspomina, i opowiada się najnowsze wydarzenia. Przy stole radu
jemy się ipłaczemy. Aleprzy tym samym stole szczególnie boleśnie odczuwamy dystans.
Dzieci, odczuwają napięcia między rodzicami, rodzeństwo wyraża swójgniew i za
zdrość, padają oskarżenia, a talerze i kubki stają się narzędziamiprzemocy. Siedząc
przy stole, wyczuwamy, czypanujeprzyjaźń ijedność, czy też. nienawiśći podziały Po
nieważ stółjest miejscem szczególnego zbliżenia wszystkich członków rodziny, szczegól
nie boleśnie objawia sięprzy nim brak. bliskości71.

68
69
70
71

HN, Kielichżycia, s. 11.
Por. HN, Listpocieszenia, Poznań 2003, s. 82.
HN, Z płonącymisercami, s. 26.
Tamże, s. 36.
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Od znaku stołu w życiu codziennym Nouwen przechodził i rozwijał myśl
o znaczeniu stołu eucharystycznego. Chrystus w czasie wieczoru poprzedzającegoj ego śmierć również zebrał uczniówwokół stołu, by dzielić z ni
mi chleb i wino oraz by objawić im swą największą bliskość. I podobnie jak
Jezus zaprosił apostołów do dzielenia się swoim Ciałem i swoją Krwią przed
wiekami, tak nieustannie zaprasza każdego do udziału w jego misji, cierpie
niu i przyjaźni.
KiedyJezus w wieczórprzed swoją, śmiercią w ziął w swoje ręce chleb, błogosławił, po
łamał, a następniepodał uczniom, zawarł w tymgeście, w owejprostej czynności, ca
łe swoje życie72.
Jeśli Chrystus dał nam w Eucharystii siebie, to i my winniśmy oddać całe
swoje życiejemu. Dla Nouwena uczestnictwo we Mszy świętej jest więc rów
nież zobowiązaniem - zobowiązaniem, by upodabniać nasze życie do życia
Jezusa Chrystusa73.

3 . P r zeszk o dy

w r o z w o j u ż y c ia d u c h o w e g o

Chcąc żyć życiem duchowym i rozwijać je, z pewnością napotkamy róż
nego rodzaju przeszkody. Zauważyć można ich kilka, a jedną z pierwszych
jest lęk.
3.1. Lęk
Ojciec Swiętyjan Paweł II w książcePrzekrozyćpróg nadziei napisał, że czło
wiek nie powinien przede wszystkim lękać się prawdy o sobie samym. Nie
powinniśmy lękać się prawdy o tym, kim jesteśmy, jakie są nasze słabsze stro
ny człowieczeństwa74.
Dla Nouwena jedną z przeszkód dla rozwoju życia wewnętrznego jest wła
śnie lęk. W opisie zjawiska lęku, który destrukcyjne wpływa na rozwój we
wnętrzny, pomogło mu doświadczenie pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze obserwacje codziennego życia w Ameryce Północnej doprowadziły
Nouwena do następujących wniosków:
Kiedypodróżowałem po tym kraju, abyprzemawiaći uczyć, najbardziej uderzyło mnie
to,ja k bardzojesteśmypełni lęku. Przerażają nasfizycznepotrzeby czy niewygody. Bo
imy się o bezpieczeństwo,pracę. Stajemy się nawetpodejrzliwi w stosunku, do innych

72 HN, Chlebnadrogę, s. 220.
73 Por. tamże.
74 Por.Jan Paweł II, Przekroczyćprógnadziei, Lublin 1984, s. 160-163.
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igromadzimy swój dobytek. N a poziomie stosunków międzynarodowych kraje dobrze
sytm wane,jak te, w których wielu z nas mieszka, budują mur wokół naszych bogactw,
aby żaden obcy nie mógł ich nam odebrać. Ale,paradoksalnie, w ten sposób stajemy się
więźniami własnych lęków75.
Dlaczego lęk jest tak bardzo negatywnym zjawiskiem w życiu człowieka?
Nouwen jest przekonany, że życie w lęku nie może prowadzić do prawidło
wego rozwoju duchowego.
~adna udana modlitwa, żadne rozważanie religijne,jakikolwiekpostęp w życiu ducho
wym nie dokona się, kiedy w naszejduszypanuje lęk. i trwoga76. A dalej Nouwen py
ta: Dlaczegojednak, się lękamy: Dlaczego tak trudno znaleźćludzi, nieustraszonychź 77.
Czego lub kogo lękamy się najbardziej w naszym życiu? Czy istnieją takie
sytuacje lub osoby, które paraliżują nasze postępowanie? Nouwen na wyra
żanie skomplikowanej sytuacji, w jakiej przyszło żyć człowiekowi XX wieku,
użył zwrotu, że mieszka on „w domu obawy”. Większość ludzi dużą część
swego czasu spędza właśnie w takim domu.
Stał się on oczywistym miejscem zamieszkania, akceptowalnąpodstawą, na bazie któ
rejpodejmujemy nasze decyzje i planujemy nasze życie78.
Dla Henri Nouwena walka z lękiem stanowiła ważny element w ochro
nie życia wewnętrznego. Był on przekonany, że lęk jest wrogiem intymności,
sprawia, że ludzie oddalają się od siebie lub zbyt kurczowo do siebie przyle
gają. Poczucie lęku nie stwarza prawdziwej bliskości.
Kiedy nasze życie zdominowanejestprzez lęk, niejesteśmy w stanie ze spokojem i cier
pliwością chronićświętejprzestrzeni, w której owoc może się rozwijać79.
Dlatego propozycją Nouwena w trosce o rozwój życia religijnego było roz
ważanie i przylgnięcie do prawdy ewangelicznej o pewności bezwarunkowe
go umiłowania nas przez Boga80. Drogąwyjścia staje się zachęta, bywyprowadzić się „z domu lęku do domu miłości”.
Nouwen przypomina również ewangeliczne prawdy: „Nie bój się” (Łk
1,30) - zwraca się anioł do Maryi. „Niech się nie trwoży wasze serca ani się nie
lęka” (J 14,27) - mówił Chrystus do apostołów. Sw. Jan Ewangelista napisał,
że „miłość usuwa lęk” (1J 4,18). Słowa umiłowanego uczniajezusa potwier
75
76
77
78
79
80

HN, Zamieńmojążałobęw taniec, s. 45.
HN, Chlebnadrogi, s. 73.
HN, Kręgimiłości, s. 85
Tamże
Tamże, s. 89.
Por. HN, Tui teraz, s. 121; HN, ~ycieumiłowanego, s. 28-29.
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dzają prawdę Ewangelii:Jezus przyszedł na ziemię, by objawić nam bezwa
runkową miłość Boga do każdego człowieka oraz to, że Bóg pragnie odpo
wiedzi najego miłość, ale ma to być odpowiedź dana w pełnej wolności, bez
lęku i trwogi. Końcową refleksję o wpływie lęku na rozwój życia wewnętrzne
go Nouwen skierowuje najezusa Chrystusa, Tego, któryjako jedyny usuwa
lęk z serca człowieka i nadaje życiu prawdziwy sens:
Kierując oczy na Tego, który mówi: „Nie lękajciesię”, możemypowoli rozluźnićuchwyt
lęku. Nauczymy się żyćw świecie bez. zagorzale chronionychgranic. Będziemy wolni,
aby zobaczyćcierpienia innych i odpowiedziećniepostawą defensywną, ale współczu
ciem, pokojem i samym sobą81.
3.2. Uprzedzenia
Drugą przeszkodą w prawidłowym rozwoju życia duchowego są uprzedze
nia, jakie nosimy w sobie wobec innych osób. Nouwen twierdzi, że usuwanie
ich zajmuje nam często tak wiele czasu, że nie starcza go później na budowa
nie prawidłowych relacji międzyludzkich. Czasami zdarza się, iż w ogóle nie
przeczuwamy poważnych konsekwencji uprzedzeń, które rodzą się w życiu.
Nieraz w ogóle nie zdajemy sobie sprawy,jakgłęboko zakorzenione są w naszym wnę
trzu. N a ogółjesteśmyprzekonani, że naszepodejście do ludzi o odmiennym kolorze
skóry, wyznających inną. religję,posiadających odmiennepoglądy na małżeństwo, ży
jących innym stylem życia niż. myjestpoprawne. 'Tymczasem w niektórych, konkretnych
sytuacjach nasze spontaniczne, naglepojawiające się myśli, niecenzurowane sądy oraz
nieprzemyślane reakcje i słowa, zaskakują nas samych82.
Jakie jest źródło powstających w człowieku uprzedzeń? Nouwen sądzi, iż
przyczyną jest brak własnego poczucia bezpieczeństwa. Często, powiada N o
uwen, nie przyjmujemy do końca prawdy, że Bóg ukochał nas miłością bez
względną, i taką samą miłością, wcale nie mniejszą, ukochał również tych
„odmiennych od nas”83.
3.3. Martwienie się i zaabsorbowanie
Kolejnym utrudnieniem w życiu duchowym jest martwienie się. Codzien
ność niesie ze sobą tyle niemiłych i trudnych sytuacji czy zachowań, że mar
twienie się staje się nieodłączną częścią naszego powszedniego życia.

8 HN, Zamieńmojążałobęw taniec, s. 47.
82 HN, Chlebnadrogę, s. 84.
83 Por. tamże.
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Podejrzewamy, że byćbeztroskim to coś'nierealistycznego, a cogorsza, niebezpiecznego.
Troski motywują, nas do bardziej wyteżonejpracy, abyprzygotowaćsie naprzyszłość
i uzbroićprzeciw zbliżającym siezagrożeniom. Ajednakjezus mówi: „Nie martw
cie się...” 84
- potwierdza także i nasze często wypowiadane obawy Henri Nouwen.
Kolejną z przeszkód, które wyrastają jak ciernie na naszej drodze życia du
chowego, jest nasze zaabsorbowanie. Zaabsorbowanie, według Nouwena, to
zajęcie naszego umysłu jakimś wydarzeniem dużo wcześniej nim ono nastąpi.
Poświęcanie zbyt wiele czasu na coś, co się wydarzy dopiero w przyszłości.
Jest to martwienie sie w szczególnym tego słowa znaczeniu. Słowem, które najczęściej
przewija sie w zaabsorbowaniu - przekonuje Nouwen -jest. „jeżeli,jeśli”. Zamę
czamy sie wówczaspytaniami w stylu: „Co bedzie,jeżeli... zachoruje... stracęprace...
ulegne wypadkowi... itp. ”. Te i innepodobnepytania i obawy są skądinąd, ważne, ale
gdy zajmują, nam czas na długo i bezpodstawnie, życie może nie od razu staje sie kosz
marem, ale tracimypowoli z oczu to, co w danej chwilijest ważniejsze85.
3.4. Bycie zaj ętym
Jedną, z wyrazistszych cech naszego codziennego życiajest to, że ciąglejesteśmy zajęci
- tymi słowami rozpoczyna Nouwen jedno ze swoich rozważań na temat
życia duchowego i przeszkód w jego rozwoju. I dodaje:
Dni. są zapełnione sprawami do wykonania, ludźmi, z którymi mamy sie; spotkać,
projektami, które musimy ukończyć, listami, które musimy napisać, telef onami, spo
tkaniam i... Naszeżycie częstopodobnejest doprzeładowanych walizek, którepekają w szwach87.
Nouwen zatem zauważa, że bycie zajętym stało się symbolem pewnego sta
tusu społecznego, do tego stopnia, że nawet nasi przyjaciele, chcąc się z nami
umówić czy zapytać o poradę, wolą powiedzieć: „Przepraszam, ale przypusz
czam, że jak zwykle jesteś zajęty” albo ,Wiem, że jesteś zajęty, ale czy znalazłbyś
dla mnie minutkę?”. A co gorsze, taki stan spraw coraz częściej uważa się za
komplement. Utwierdza się przekonanie, że dobrze jest być zajętym. Kto wie,

HN, Uczynićwszystkonowe, s. 13-14.
85 Tamże, s. 23-24.
86 Tamże, s. 22.
87 Tamże.
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czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie się sądzić, iż bycie zajętym i bycie
ważnym znaczy to samo88. Konkluzja Nouwena jest zatem następująca:
W naszym nastawionym napjroduktywnośćspd eczeństwiebyciezajętym,posiadanie
zajęcia tojeden z głównych sposobów -jeśli nie najgłówniejszy -potwierdzenia naszej
tożsamości. To wyjaśnia wielki lęk, przed którym staje wielu ludzi w obliczu emerytu
ry. Bo w końcu, kim jesteśmy, skoro nie mamyjuż. co robiâ 89.
Nouwen w zasadzie nie ma wątpliwości, że tworzenie klimatu, by nie
ustannie się czymś zajmować, wyszukiwać jakiekolwiek zajęcia dla oddale
nia ciszy, milczenia i samotności, musi prowadzić do obniżenia poziomu
życia duchowego.
3.5. Nastroj e
Przypuszczalnie każdyz nas doświadcza stanu, któryNouwen opisuje
w jednej ze swoich książek:
Dzisiaj obudziłem sięjakośprzybity, ale nie mogłem znaleźćprzyczyny tegostanu. 'ycie
wydawało m i siępuste, bezużyteczne i męczące. Poczułem, że opanowują mnie mroczne
duchy. Zdałem sobiejednak, sprawę, że ten nastrój okłamuje mnie. 'ycie niejestpozba
wione znaczenia. Bóg stworzył życie z miłości. Wiedziałem o tym, nawetjeśli tego nie
czułem. Ajednak -podsumowuje Nouwen - nie wolnopoddawaćsię nastrojom, które
osłabiają naszą radcśćżycia, chęćczynienia dobra i zaciemniają cel naszego życia90.
Przeszkodą w rozwoju życia duchowego stają się również nastroje. N o
uwen nie przeczy, że uczucia, emocje są nieodzownym elementem naszego
codziennego życia. Są one niezmiernie pożyteczne i praktycznie niemożliwe
jest bez nich normalne życie, a jednocześnie ich niepohamowanie czy niepanowanie nad nimi może zrujnować życie duchowe. Natomiast, jak stwier
dza Henri Nouwen,
życie duchowe to życieponad nastrojami. I dodaje: Odrzucićnastroje nie oznacza wybraćszczęśliwe uczucia czy sztuczną, atmosferę wesołości, ale oznacza determinację, by
wszystko, co się dzieje, przybliżało nas do Boga życia. Być może udaje nam się to osiągnąćpodczas cichych chwil medytacji i modlitwy. Pozwalają nam one nabraćkrytycz
nego dystansu wobecwłasnych nastrojów iprzejśćodpastwienia się nad sobą do wol81

88
89
90
81

Por. HN, Przekroczyćsiebie, s. 68.
HN, Uczynićwwszystkonowe, s. 22-23.
HN, Świt. Podróżduchowa, s. 158.
Tamże.
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3.6. Lęk przed odpowiedzią na trudne pytania
"ycie duchowe i jego rozwój będzie hamował nie tylko brak odwagi w sta
wianiu trudnych pytań, lecz również lęk przed dawaniem sobie odpowiedzi
na wymagające pytania. Mówi się, że człowieka rozwija stawanie przed waż
nymi życiowymi problemami. Owszem, ale jest to połowa prawdy Równie
ważna jak postawienie trudnego pytania jest odwaga odpowiedzi na nie. Gdy
problem jawi się przed nami jako ważne wyzwanie do zmiany życia i nic z nim
nie zrobimy, tkwimy w tym samym miejscu co przed postawieniem pytania.
Nouwen jest przeświadczony, że ważnym etapem rozwoju duchowego czło
wieka jest umiejętność postawienia właściwego - czasami trudnego - pytania,
ale prawdą jest również, że rozwój wewnętrzny dokonuje się także wówczas,
gdy ma on odwagę poszukiwania właściwej na nie odpowiedzi92.

4.

C zy

p o t r z e b n y j e s t r o z w ó j ż y c ia d u c h o w e g o ?

Na koniec tego rozdziału można by postawić pytanie, co nam daje tro
ska o rozwój życia duchowego? Czy poprzez wysiłek pokonywania trudno
ści, stawiania sobie coraz wyższych wymagań w sferze życia duchowego życie
codzienne staje się łatwiejsze albo od razu lepsze? Otóż wydaje się, że w po
tocznym tego słowa znaczeniu nasze życie na co dzień nie stanie się łatwiej
sze. Możemy się też domyślać, iż troska o rozwój życia duchowego nie odda
li też od nas zmagań i cierpień. Każdy chrześcijanin, wsłuchując się w słowa
swojego Mistrzajezusa Chrystusa: „Kto chce być moim uczniem, niech weź
mie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34), doświadcza, że trudy ży
cia, zmagania z problemami w pracy czy domu albo doświadczane cierpienia
nie zmniejszają się z powodu wysiłku nawracania się. A czasami - i to jest pe
wien paradoks - nawet się nasilają. Natomiast, według opinii Henri Nouwe
na, możemy być pewni jednego:
Kiedy będziemy staraćsie o życie w Duchu Chrystusa, zobaczymy i lepiejzrozumiemy
to, że Bógtrzyma nas w swej dłoni. Lepiejpojmiemy, czego nam naprawdępotrzeba
dlafizycznego i psychicznego dobrobytu, i wędrującprzez ten świat, zaczniemy dostrzegaćgłębsze zw iązki życia duchowego z naszymiprzemijającymipotrzebami93.
Można by powiedzieć, że czyniąc wysiłek życia wewnętrznego, otrzymu
jemy nowy styl życia, który nie mieści się w kategoriach „mieć mniej czy wię
cej”, ale bardziej w wymiarze stylu życia, który staje się bardziej jasny i przy

92 Por. HN, Kręgimiłości, s. 17.
93 HN, Uczynićwszystkonowe, s. 57-58.
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ciągający innych, jak w przypadku pierwszych pustelników94. Nie głosili oni
teorii życia duchowego, nie pouczali i nie pisali zbyt mądrych artykułów. Ra
czej przeżywali swoje życie w najzwyczajniejszy sposób, zdobywając poży
wienie poprzez pracę fizyczną i modlitwę. Natomiast czym innym były ich
nauki, których udzielali odwiedzającym ich innym pustelnikom czy przy
bywającym do nich gościom.
Pochodzące od'nich słowa były odpowiedziami na troski ipytania współbraci, uczniów
i rzadkichgości. Są to konkretne odpowiedzi na konkretnepytania. Nigdy nie miały
byćprawdami uniwersalnymi. Ich celem było wsparcieposzukującego brata lub siostry,
naprowadzenie błądzącego na właściwą drogę lubpocieszeniestrapionych rodziców. Pa
radoksalnie, słowa skierowane dojednej konkretnej osoby zostały obdarzone mocą da
wania życia wielu95.
W tym względzie szansę takiego życia ma każdy, kto ma odwagę rozwijać
swoje życie duchowe.

94 Por. HN, Mądrośćpustyni, s. 24.
95 Tamże, s. 23-24.
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