Rozdzia³ 2

DUCHOWOÆ PUSTYNI

Amma Synkletyka powiedzia³a:
Cokolwiek czynimy lub zdobywamy na tym wiecie, uwa¿ajmy
to za ma³o znacz¹ce w porównaniu z wiecznym bogactwem,
którego oczekujemy. Jestemy na tym wiecie jak gdyby w drugim ³onie matki. W tej niszy wewnêtrznej nie posiadalimy takiego ¿ycia, jakie mamy teraz, nie dostawalimy bowiem sta³ego pokarmu, którym ¿ywimy siê teraz; nie moglimy te¿ byæ tak
aktywni, jak jestemy tutaj; nie tylko bylimy pozbawieni s³oñca, ale nie dociera³ do nas nawet najmniejszy promyk wiat³a. Tak
jak wówczas, znajduj¹c siê w owej wewnêtrznej komnacie, obywalimy siê bez wielu rzeczy tego wiata, tak te¿ i w obecnym
wiecie jestemy ubodzy w porównaniu z królestwem niebieskim. Skosztowalimy tu pokarmu; d¹¿my wiêc do Boga! Korzystamy na tym wiecie ze wiat³a; zatêsknijmy za wiat³em sprawiedliwoci! Uwa¿ajmy niebieskie Jeruzalem za nasz¹ ojczyznê.
[...] ¯yjmy roztropnie na tym wiecie, abymy mogli posi¹æ ¿ycie
wieczne9.

Duchowoæ pustyni charakteryzuje siê d¹¿eniem do obfitej
prostoty, opartej na posiadaniu niewielu rzeczy, oraz do pe³ni
obecnoci Bo¿ej. Pragn¹c osi¹gn¹æ ca³kowite zjednoczenie z Bogiem ascetki pustynne d¹¿y³y do usuniêcia wszelkich przeszkód
na drodze do pog³êbienia tej relacji. Przeszkodami tymi by³y niew³aciwe postawy i motywy, myli, które odwodzi³y je od Boga,
oraz wiêzi uczuciowe, komplikuj¹ce ¿ycie wewnêtrzne.
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Relacje ascetek pustynnych nie by³y zaborcze: troszczy³y siê one
o innych, a jednoczenie nie ogranicza³y ich osobistej wolnoci. Nie
dba³y o swoj¹ opiniê w oczach innych ludzi. Nie ignorowa³y swoich uczuæ, ws³uchuj¹c siê w m¹droæ w nich zawart¹, ale równoczenie podporz¹dkowywa³y je swemu nadrzêdnemu celowi,
jakim by³o poszukiwanie Boga. Ascetki pustynne d¹¿y³y do opanowania nieuporz¹dkowanych namiêtnoci, które przeszkadza³y im w pog³êbianiu wiêzi z Bogiem i w aktywnym pielêgnowaniu ¿arliwej mi³oci do Boga.
Na pocz¹tku swej drogi ascetki pustynne rozdawa³y maj¹tki,
zdawa³y sobie jednak sprawê, ¿e zniewalaj¹ce je przywi¹zania
by³y czym wiêcej ni¿ sum¹ posiadanych przez nie dóbr. To
wszystko, czym by³y ow³adniête ich umys³y i serca, ich przywi¹zania i kompulsywne zachowania, musia³o zostaæ uzdrowione
i za³agodzone. Ten proces, zmierzaj¹cy w stronê wewnêtrznej
wolnoci, nazywa³y oderwaniem. Oderwanie umo¿liwia bardziej bezporednie dowiadczanie Bo¿ej obecnoci, poniewa¿
dziêki niemu cz³owiek jest mniej podatny na rozproszenia.
Rozumia³y te¿, ¿e pielêgnowanie wewnêtrznej wolnoci jest
niezbêdnym warunkiem g³êbszego dowiadczenia Boga. W miarê pog³êbiania wewnêtrznej wolnoci, pozbywa³y siê wszystkich
aspektów swego fa³szywego ja i osi¹ga³y janiejsze zrozumienie ja prawdziwego10. To w³anie nasze prawdziwe ja przebywa w g³êbi z Bogiem. W prostocie prawdziwego ja dowiadczamy najg³êbszej radoci.
Duchowoæ pustyni wyra¿a³a siê we wspó³czuciu, czu³ej mi³oci, i g³êbokiej, praktycznej trosce o ubogich i pozbawionych
rodków do ¿ycia. By³a to duchowa postawa cichego otwarcia na
wszystkich, którzy przychodzili do drzwi  ka¿dy by³ przyjmowany jak Chrystus. Matki Pustyni rozumia³y, ¿e wspó³czucie i czu³a mi³oæ rodz¹ zdrow¹ pokorê. Duchowoæ pustyni by³a nonkonformistyczna: Matki Pustyni oddzia³ywa³y przyk³adem w³asnego ¿ycia, ale jeli chodzi o to, jak i gdzie uczennice mia³y konty26
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nuowaæ tradycjê pustynn¹  mo¿liwoci by³y niezliczone. Tym, co
siê liczy³o, by³a jakoæ ¿ycia wewnêtrznego.
Duchowoæ pustyni mia³a charakter g³êboko osobisty. Przekazywano j¹ indywidualnie. Ukrywanie swoich wad przed amm¹
oznacza³o udaremnienie wewnêtrznej wêdrówki. Amma przyjmowa³a pielgrzymów prywatnie, a jej s³owa by³y skierowane osobicie do ka¿dego z nich. Celem, do którego ka¿dy d¹¿y³, by³a szczera i osobista relacja z Umi³owanym. Ogo³ocenie w³aciwe drodze
pustyni wymaga³o i pog³êbia³o tê bezbronnoæ.
Duchowoæ pustyni by³a duchowoci¹ Wcielenia, poniewa¿
uznawa³a, ¿e Chrystus zamieszkuje w duszy ka¿dej osoby. To
za³o¿enie mia³o ogromny wp³yw na troskê o ubogich  ka¿de
spotkanie z drugim cz³owiekiem by³o spotkaniem z Bogiem. Nie
by³a to jednak duchowoæ Wcielenia w dzisiejszym rozumieniu
tego terminu. Ascetki pustynne by³y sk³onne do podejrzliwego
traktowania cia³a ludzkiego wraz z jego sprzecznymi uczuciami,
emocjami, popêdami i namiêtnociami. Uwa¿a³y, ¿e ja odnajduje sw¹ pe³niê i uzdrowienie jedynie w Bogu.

ASCETYZM
Amma Synkletyka powiedzia³a:
Podobnie, jak okropne przymioty s¹ wzajemnie ze sob¹ powi¹zane (np. chciwoæ poci¹ga za sob¹ zazdroæ, a tak¿e zdradê, krzywoprzysiêstwo, gniew i pamiêæ o krzywdach), tak te¿ zalety przeciwne tym wadom zale¿¹ od mi³oci; mam tu oczywicie na myli ³agodnoæ i cierpliwoæ, jak równie¿ wytrwa³oæ oraz najwy¿sze dobro  wiête ubóstwo. Nikt nie mo¿e posi¹æ tej cnoty (mowa
tu, rzecz jasna, o mi³oci) z pominiêciem wiêtego ubóstwa, poniewa¿ Pan nie nakaza³ mi³oci jednej osobie, ale wszystkim. Dlatego te¿ ci, którzy posiadaj¹ bogactwa nie powinni traciæ z oczu
potrzebuj¹cych. W istocie, czyny mi³oci nie s¹ ukryte11.
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Duchowoæ pustyni rozwija³a siê w oparciu o przekazywane
uczennicom praktyki, które pozbawia³y ascetki wszystkiego, co
stawa³o pomiêdzy nimi a Bogiem. Ascezê ceniono za to, ¿e potrafi³a przybli¿yæ adeptki do autentycznej wolnoci. Jej istotê stanowi³o ustalenie na nowo listy priorytetów, tak aby s³u¿y³y one
wewnêtrznej drodze. Wszystko, co by³o pomocne na tej drodze
by³o do zaakceptowania  wszystko za inne nale¿a³o odrzuciæ
jako zbyteczne. Ascetki pustynne ogranicza³y swój dobytek do
minimum: mata s³u¿¹ca za pos³anie, kilka glinianych naczyñ,
ksi¹¿ki i odzienie. Praktykowa³y post i wstrzemiêliwoæ od pokarmów miêsnych, aby pielêgnowaæ wewnêtrzn¹ uwagê i wra¿liwoæ na poruszenia Bo¿ego Ducha, potêpiano natomiast nadmiernie surowe posty, przynosz¹ce uszczerbek na ciele. Niektóre
ascetki lekcewa¿y³y to potêpienie i popada³y w anoreksjê, zdarza³y
siê te¿ przypadki zag³odzenia siê na mieræ.
Autentyczna asceza pos³ugiwa³a siê praktykami, które pog³êbia³y samowiadomoæ. Ascetki pustynne rozumia³y, ¿e rozwój
samowiadomoci stanowi niezbêdny i niezwykle cenny element
drogi duchowej. Stosuj¹c praktyki ascetyczne d¹¿ono do samowiadomoci po to, aby osi¹gn¹æ g³êbsze zjednoczenie z Bogiem
i zbli¿yæ siê do nieba.
Ammy uczy³y, ¿e wewnêtrzne wahanie i opór przed spotkaniem z Bogiem w szczeroci, ciszy i samotnoci s¹ zwi¹zane z naszym oporem przed poznaniem samych siebie w naszej s³aboci.
Szczere spotkanie z Bogiem stanowi sprawdzian naszej zdolnoci do nawi¹zywania za¿y³ych relacji. Byæ mo¿e odkryjemy, ¿e
obawiamy siê swego ¿arliwego pragnienia Boga. Bêdziemy byæ
mo¿e chcieli uciec od w³asnego poczucia pustki. Samowiadomoæ
wzywa do stawienia czo³a naszym zranieniom i gniewowi. Przede
wszystkim za samowiadomoæ ujawnia nasze bo¿ki  wyrachowane, fa³szywe wyobra¿enia o Bogu, zaprzeczaj¹ce temu, kim Bóg
jest w rzeczywistoci.
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DROGA PUSTYNI
Odmawianie psalmów mo¿e wstrz¹sn¹æ, wprowadziæ w stan
dezorientacji, a nastêpnie na nowo go ukierunkowaæ12. Prze¿ywamy okresy równowagi, ale kiedy Bóg wprowadza nas w stan destabilizacji i zmiany sytuacji ¿yciowej, wówczas rodz¹ siê w duszy wspania³e psalmy. Dowiadczenie pod wieloma wzglêdami
analogiczne urzeczywistnia siê w ¿yciu adeptów pustyni. Asceta
popada³ w stan dezorientacji przyjmuj¹c i realizuj¹c ewangeliczne wezwanie do ¿ycia na pustyni lub w klasztorze. Id¹c za ka¿dym kolejnym dowiadczeniem, nadaj¹cym mu now¹ orientacjê,
asceta pustynny przez regularne praktyki ascetyczne, wprowadzaj¹ce w coraz bli¿sze zjednoczenie z Bogiem wchodzi³ ponownie
w stan dezorientacji. Proces ten odziera³ go ze wszystkiego, co
oddziela³o jego prawdziwe ja od Boga. Wraz z postêpem oczyszczenia nastêpowa³ rozwój pokory, wspó³czucia, czystoci serca
oraz apathei.
Apatheia
Celem drogi pustyni by³a apatheia, czyli taki etap wewnêtrznej drogi duchowej, w którym usta³a ju¿ walka z nieuporz¹dkowanymi przywi¹zaniami. Asceta, ugruntowany w g³êbokiej wolnoci duchowej, by³ wolny od naporu ziemskich po¿¹dañ. Apatheia to dojrza³a wiadomoæ, uzasadniona wra¿liwoæ, wyostrzona uwaga skierowana zarówno na w³asny wiat wewnêtrzny, jak
równie¿ na wiat, w którym odbywa siê wewnêtrzna wêdrówka.
Silne emocje, takie jak gniew, lêk czy niepokój nie panowa³y nad
wewnêtrznym wiatem ascety  by³y utrzymane w ryzach i dziêki temu nie zak³óca³y wewnêtrznej podró¿y, lecz by³y w niej pomocne.
Apatheia oznacza czystoæ serca. Ammy ucz¹ wiadomego
odrzucania wszystkiego, co przeszkadza w pe³nym determinacji
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d¹¿eniu do Boga: uczuæ i myli, które wi¹¿¹ cz³owieka, pragnieñ
i na³ogów, które obni¿aj¹ poczucie w³asnej wartoci oraz przywi¹zania do narzuconego sobie perfekcjonizmu. Apatheia ¿ywi siê
prostot¹ opart¹ na obfitoci duszy. Prostota ta polega na równowadze i harmonii z ludzk¹ spo³ecznoci¹ i stworzonym wiatem.
Aby pielêgnowaæ apatheiê, musimy uprz¹tn¹æ to, co zamieca
nasze umys³y i serca, zachowaæ czujnoæ i pilnie baczyæ na granice, które ³atwo przekroczyæ, gdzie pod pozorem dobra mo¿emy
utraciæ prostotê i ulec u³udzie tego, co komplikuje ludzkie sprawy.
Samotnoæ, gocinnoæ i relacje z innymi
Chocia¿ samotnoæ by³a wysoko ceniona i czynnie kultywowana, ascetki pustynne przyjmowa³y wszystkich odwiedzaj¹cych
w duchu serdecznej gocinnoci. Przyjmuj¹c gocia, przyjmowa³y Chrystusa. Dlatego nieraz rezygnowa³y z postu, ¿eby wraz z gociem spo¿yæ lekki posi³ek. Przerywa³y milczenie, ¿eby odbyæ
z nim szczer¹ rozmowê. Póniej goæ uczy³ siê, jak mo¿na przebywaæ w milczeniu w obecnoci Boga, ciesz¹c siê równoczenie
z towarzystwa drugiej osoby.
Ascetki pustynne rozumia³y, ¿e droga do g³êbokiej i dojrza³ej
relacji z Bogiem wiedzie przez w³asne wnêtrze. Przez ¿mudny
trud wyzbywania siê iluzji i wszystkiego, co utrudnia poznawanie Boga, ascetka dochodzi³a do g³êbokiego poczucia zrozumienia swego prawdziwego cz³owieczeñstwa, stworzonego ca³kowicie na obraz i podobieñstwo Boga, lecz znajduj¹cego siê wci¹¿
jeszcze w drodze do pe³nej dojrza³oci. To doprowadza³o ascetki
do g³êbokiej pokory.
Pokora, cierpienie i wspó³czucie
Ammy uczy³y, ¿e cnota pokory nie umniejsza poczucia w³asnej wartoci i godnoci. Pokora jest dojrzewaj¹cym stanem po30
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g³êbionego zrozumienia konsekwencji Wcielenia  obecnoci Boga
w wiecie. Pokora zas³uchanego i uleg³ego serca pozwalaæ wyci¹gaæ naukê nawet z pozornie tragicznego dowiadczenia.
Ascetki pustynne przyjmowa³y cierpienie z determinacj¹ i odwag¹. Rozumia³y, ¿e jego ród³em jest przywi¹zanie do wiatowych postaw, myli, motywów, relacji i reputacji. Cierpienie stanowi³o dla nich drogê do wolnoci i oderwania, do dojrza³oci
i pokory; trwa³o dopóty, dopóki nie zrezygnowa³y z tych przywi¹zañ. Czêsto by³a to dla nich szko³a g³êbokiego wspó³czucia. To za
prowadzi³o ascetki do g³êbokiego zrozumienia trudnoci, z jakimi zmagali siê inni, uzdalnia³o je do widzenia siebie w ¿yciu innych i usuwa³o wszelkie poczucie dystansu czy ró¿nicy. Ascetki
pustynne stanowczo odrzuca³y wszelkie postawy os¹dzaj¹ce lub
krytyczne; wskazywa³y, ¿e wiadomoæ w³asnych s³aboci daje
okazjê do pog³êbienia wspó³czucia wobec cudzych s³aboci. Jeli
kszta³tujemy w sobie ³agodne, bezbronne, wielkie serce, które
ogarnia cz³owieczeñstwo ka¿dej osoby, zaczynamy widzieæ
wszystko w nowy sposób: oczami i sercem Chrystusa.
MODLITWA
Pewien mnich wszed³ do celi Abby Arseniusza w Scetis i, spojrzawszy przez okno, ujrza³ starca ca³ego jakby w p³omieniach...
Pónym wieczorem w sobotê starzec stan¹³ ty³em do zachodz¹cego s³oñca i wyci¹gn¹³ swe ramiona ku niebu w gecie modlitwy; i w tej postawie Arseniusz trwa³ a¿ do chwili, gdy na jego
twarz pad³y promienie wschodz¹cego s³oñca. Wtedy usiad³13.

Nieustanna modlitwa by³a sposobem ¿ycia na pustyni. Pielêgnowano j¹ wiadomie, dopóki nie sta³a siê drug¹ natur¹. Modlitwa wymaga³a trudu uczenia siê nowego jêzyka  jêzyka nieba.
Dla ascety nie polega³a ona tylko na wypowiadaniu s³ów. Jej istot¹ by³o serce spragnione Boga, z otwartoci¹ wychodz¹ce Mu
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naprzeciw w nadziei na dowiadczenie Jego dotyku. Modlitw¹ by³
Duch wiêty, którego tchnienie przenika³o ducha ascety i powraca³o do Boga, przynosz¹c Mu ze sob¹ ludzkie pragnienie bliskoci.
Asceta pragn¹³ pielêgnowaæ cich¹, p³omienn¹ i ¿arliw¹ mi³oæ
do Boga, prze¿ywan¹ w g³êbokiej i twórczej samotnoci. Atmosferê obfituj¹c¹ w modlitwê tworzy³ prosty, cichy wewnêtrzny g³os,
nie za g³ony gwar. Konieczny by³ spokój fizyczny, ale te¿ wewnêtrzny. S³owa by³y krótkie i p³ynê³y prosto z serca. Modlitwa
psalmami, modlitwa wstawiennicza, kontemplacja i milcz¹ca
wiadomoæ obecnoci Bo¿ej stanowi³y ró¿ne formy modlitwy
praktykowane na pustyni i w klasztorze.
S³owo
W ci¹gu dnia recytowano psalmy, asceci za d¹¿yli do tego, by
modliæ siê równie¿ w nocy. Czytanie Pisma wiêtego, jak wiemy
z tradycji ¿ydowskiej, by³o modlitw¹ cia³a14. Asceci nie recytowali
po prostu psalmów. Rozwa¿aj¹c s³owo pozwalali, aby przenika³o ono ich wnêtrze, tak by modlitwa wyp³ywa³a z samej ich istoty. Opierali siê na fundamencie Pisma wiêtego. Wiedz¹c, ¿e
wszystkie teksty mog¹ mieæ wiele znaczeñ, odrzucali sztywne
podejcie do interpretacji Pisma.
Pragn¹c przyswoiæ sobie s³owo i uczyniæ go czêci¹ ja wewnêtrznego, asceci czêsto rozpoczynali swoj¹ drogê pustyni od
g³êbokiego wewnêtrznego trudu rozwa¿ania s³owa po to, by je
zrozumieæ i wczuæ siê w jego sens. Otaczali je czci¹ jako ród³o
¿ycia i wierzyli, ¿e potrafi ono rozbudziæ g³êbok¹ wra¿liwoæ
i przekazywaæ energiê ¿yciow¹. Sens s³owa odkrywali wtedy,
kiedy korespondowa³o ono z ¿yciem. Zmaganie siê ze s³owem
Bo¿ym kszta³towa³o ich sposób rozumienia wiata i refleksji nad
nim. S³owo wp³ywa³o na to, jak postrzegali i interpretowali swoj¹ kulturê. By³o dla nich ród³em umo¿liwiaj¹cym odczytanie
wezwania, jakie Bóg kierowa³ pod adresem Kocio³a.
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Acedia
Amma Teodora ostrzega³a swoje uczennice, ¿e gdy rozpoczn¹
praktykê modlitwy, zostan¹ zaatakowane przez acediê  uczucie
znudzenia i zniechêcenia, które bez przyczyny pojawia siê jako
pokusa podczas modlitwy. Acedia powstrzymuje przed kroczeniem drog¹ wewnêtrzn¹ i odwodzi od wewnêtrznej walki o wolnoæ. Teodora zachêca³a do wytrwa³oci w modlitwie i do zaufania swemu pierwotnemu pragnieniu Boga. Wtedy znu¿enie minie.
MILCZENIE
Id¹c za g³osem wzywaj¹cym na pustyniê, asceci zag³êbiali siê
w samotnoæ, a równoczenie zbli¿ali siê ku wspólnocie oraz ku
Bogu  fundamencie istnienia, a tym samym przybli¿ali siê do
fundamentu bytu w nich samych, gdy¿ g³êbia istoty ka¿dego jest
nam równie obca jak samotnoæ pustyni, a zarazem tak niesamowicie do niej podobna15.

Asceci pustynni d¹¿yli do milczenia i kultywowali je. By³o to
milczenie brzemienne obecnoci¹ Boga, w którego ³onie wzrastali i z którego zrodzi³ siê wiat. Milczenie mia³o zaowocowaæ pe³nym mocy wewnêtrznym pokojem, nie za ca³kowit¹ rezygnacj¹
ze s³ów.
Milczenie uznawano za jeden z aspektów drogi wewnêtrznej,
równie niezbêdny jak modlitwa. By³o ono spokojem, p³yn¹cym
z si³y wewnêtrznej. W odniesieniu do nas dzisiaj milczenie uspokaja ducha i pozwala us³yszeæ szept Boga. Dziêki milczeniu s³owo mo¿e wnikn¹æ w g³êbiê serca. Oczyszczaj¹ce i przemieniaj¹ce milczenie u³atwia wiadom¹ podró¿ wewnêtrzn¹.
Milczenie pomaga rozpocz¹æ pielgrzymkê do w³asnego wnêtrza i rozpoznaæ to, co wiête, a tak¿e pielêgnowaæ i pog³êbiaæ
¿arliw¹ mi³oæ do Boga, poniewa¿ tworzy atmosferê prawdziwej
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i autentycznej komunikacji z Bogiem. Milczenie uczy mówiæ prosto, bezporednio, ze wspó³czuciem i szczerze. Samotnik nie
protestuje przeciwko towarzystwu ludzi, lecz przeciwko unikaniu w³asnego ja, do czego ³atwo mo¿e dojæ, kiedy zwi¹zki z ludmi zaciemniaj¹ i uniemo¿liwiaj¹ prawdziwy kontakt z w³asn¹
to¿samoci¹. Prawdê mo¿na ujrzeæ tylko w spokoju16.
Wejcie w rzeczywistoæ milczenia nie jest ³atwe. Do tego, ¿eby
podj¹æ ryzyko staniêcia wobec naszego najpe³niejszego i najprawdziwszego ja oraz spotkania Boga takiego, jakim jest, potrzeba
odwagi i wewnêtrznej wolnoci. Milczenie zaprasza do spotkania
i odkrycia prawdziwego ja  bez masek, iluzji i ról, które gramy. Obraz siebie zostaje pozbawiony retuszu i urealniony: zaczynamy myleæ na sposób Chrystusowy. Milczenie zatem mobilizuje
do przemiany i rozwoju w kierunku pe³ni ¿ycia. Milczenie pomaga zachowaæ zdrowy dystans do reputacji, niezrealizowanych
pragnieñ i planów, a tak¿e tego wszystkiego, co odci¹ga od Boga.
Ascetka d¹¿y³a do tego, by usi¹æ spokojnie, ca³kowicie dostroiæ
swoj¹ uwagê do ciszy i pozwoliæ, by ta przemówi³a sw¹ m¹droci¹. Jak mówi psalmista: ...wprowadzi³em ³ad i spokój do mojej
duszy. Jak niemowlê u swej matki, jak niemowlê  tak we mnie
jest moja dusza (Ps 131, 2).
Dla mieszkanki pustyni milczenie samo w sobie sk³ada³o siê
z wielu poziomów, posiada³o g³êbiê i strukturê. Kto nauczy³ siê
rozró¿niaæ cechy poszczególnych poziomów, ten zaczyna³ rozpoznawaæ obecnoæ Ducha Bo¿ego17. Milczenie to przede wszystkim s³uchanie.
S£UCHANIE
Duchowe s³uchanie jest przedsiêwziêciem kontemplacyjnym,
a nie zadaniem polegaj¹cym na rozwi¹zywaniu problemów. Jest
ono przede wszystkim modlitw¹... Duchowe s³uchanie jako prak34
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tyka kontemplacyjna przenosi cz³owieka na poziom ws³uchiwania siê  poza ludzkimi zdolnociami do analizy  w ³askê i dar
samego Boskiego ¿ycia. Ten sposób s³uchania wymaga szeroko
otwartego serca i umys³u. Zaprasza do przemiany wraz z tymi,
których s³uchamy18.

Ascetki pustynne praktykowa³y intensywne s³uchanie sercem.
Ws³uchiwanie siê w g³os Umi³owanego kszta³towa³o serce m¹dre
i wspó³czuj¹ce, uleg³e natchnieniom Ducha wiêtego. S³uchanie
zmiennych poruszeñ Ducha by³o podstawow¹ praktyk¹ ¿ycia
opartego na rozeznawaniu, a do tego, aby przynios³o ono owoce,
konieczna by³a wyciszona, skupiona uwaga. Prawdziwe rozeznawanie nie zak³ada z góry tego, jaki kszta³t przyjmie natchnienie
Ducha wiêtego, ani te¿ tego, co powie Bóg. W nastawieniu na
s³uchanie ascetki by³y otwarte na to, co nieoczekiwane, i gotowe,
by zaryzykowaæ, gotowe na zaskoczenie.
Ascetki pustynne ¿y³y w pe³nej wiadomoci, ¿e rodowisko,
z którego siê wywodzi³y, wykszta³cenie oraz dowiadczenia ¿yciowe kszta³towa³y i wp³ywa³y na ich s³uchanie. Niektóre obawia³y siê,
¿e bêdzie im to utrudnia³o wewnêtrzn¹ wêdrówkê. Ammy nape³nia³y wiêc swój umys³ treci¹ Pisma wiêtego i innych wiêtych
dzie³ po to, ¿eby pielêgnowaæ w sercach i umys³ach zdolnoæ do
s³uchania Bo¿ego g³osu. Ich celem by³a przejrzystoæ spojrzenia.
S³uchanie w tradycji pustynnej oznacza skoncentrowanie siê
na delikatnym punkcie, w którym ludzkie serce z jego pragnieniami i marzeniami styka siê z t¹ bezkresn¹ i milcz¹c¹ tajemnic¹, jak¹
jest Bóg19.
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Rozdzia³ 3

SENTENCJE MATEK PUSTYNI

WSTÊP
Pielgrzymowanie by³o wa¿n¹ form¹ kultu, i to pocz¹wszy od
najwczeniejszych dni chrzecijañstwa  ju¿ wtedy wysoko ceniono podró¿owanie do miejsc wiêtych i odwiedzanie autorytetów
duchowych. Dzienniki i listy pielgrzymów zawieraj¹ te¿ wiele
informacji dotycz¹cych dawnej historii. Przychodz¹c do duchowego mistrza pielgrzym prosi³ o s³owo: s³owo wypowiedziane
przez ascetê pustynnego pod natchnieniem Bo¿ym. S³owo by³o
mu dane, a pielgrzym gotów by³ wprowadziæ je w czyn.
Pielgrzymi, którzy prze¿yli wewnêtrzne poruszenie, dzielili siê
otrzymanymi s³owami nawzajem miêdzy sob¹ oraz ze swoimi
wspólnotami kocielnymi po powrocie do domu. Uczniowie mistrzów duchowych równie¿ zapamiêtywali otrzymane s³owa
i póniej przekazywali je w³asnym uczniom. S³owa te wkrótce
utworzy³y bogat¹ tradycjê ustn¹.
Iloæ takich sentencji coraz bardziej ros³a, a ich zbiory przekazywano sobie wzd³u¿ szlaków handlowych20. Najczêciej zbiór
sentencji przypisywano konkretnemu mistrzowi. Inaczej ni¿ to
jest dzisiaj, w tamtym czasie kultura ródziemnomorska by³a
kultur¹ mówion¹. Mo¿emy ufaæ w prawdziwoæ tych s³ów, wiemy jednak, ¿e uczniom i pielgrzymom chodzi³o raczej o zapa36
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miêtanie i przekazanie sedna otrzymanej nauki, ni¿ o jej dos³owny przekaz.
W V wieku zaczêto zapisywaæ sentencje, wypowiedziane pierwotnie w jêzyku koptyjskim, u¿ywanym w Egipcie. Asceci pustynni i wspólnoty monastyczne rozproszy³y siê ze wzglêdu na
trwaj¹ce spory teologiczne21. Z czasem ró¿ne wersje tych samych
sentencji pojawi³y siê w ró¿nych jêzykach, niektóre zbiory zawiera³y wiêcej, inne mniej sentencji. Aforyzmy te by³y z regu³y krótkie, zwiêz³e, enigmatyczne, zbli¿one w formie do przypowieci
i m¹droci ludowych. Ich celem by³o poruszenie serca i dostarczenie s³uchaczowi materia³u do przemylenia.
Najczêstszymi ich tematami s¹: waga skruchy i wyrzutów sumienia, modlitwa i wyciszenie, wytrwa³oæ w trwaj¹cym przez
ca³e ¿ycie zmaganiu, by ujrzeæ Boga i staæ siê Jego przyjacielem,
rozwój samowiadomoci, pokuta i pos³uszeñstwo, milczenie
i medytacja oraz praca fizyczna. Niespokojne serce cz³owieka by³o
przeciwstawiane wewnêtrznemu zdrojowi pokoju, mocy i sta³oci. Swoimi powiedzeniami asceci pustynni pragnêli pozbawiæ
adeptów z³udzeñ, wyzwoliæ ich z oszukiwania samych siebie,
umo¿liwiæ im odrzucenie krêpuj¹cych wiêzów i ograniczeñ oraz
pog³êbiæ ich dowiadczenie wolnoci. Prawdziwy ascetyzm by³
oparty na poszukuj¹cym sercu.
Dla zachodniej i postmodernistycznej mentalnoci sentencje te
mog¹ brzmieæ surowo. S³awi¹ one cierpienie, wykazuj¹ podejrzliwe nastawienie wobec ludzkiego cia³a i nie uznaj¹, ¿e seksualnoæ jest dobra. Powinnimy jednak pamiêtaæ, ¿e maj¹ one swe
ród³o w odmiennym rozumieniu fizjologii ludzkiej i rodzi³y siê
w kulturze, która postrzega³a seksualnoæ jako przeszkodê w wêdrówce duchowej.
Sentencje ascetek pustynnych czêsto wspominaj¹ o demonach.
Demony lub duchy nieczyste stanowi³y dla wczesnych chrzecijan rzeczywistoæ znan¹ z osobistego dowiadczenia. Wciek³oæ
i agresywna przemoc, po¿¹danie seksualne, ataki konwulsji, a cza37
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sami parali¿ fizyczny by³y zjawiskami, których przyczyn dopatrywano siê w opêtaniu. Wiele z tego, co dzisiaj uwa¿amy za zaburzenia psychiczne, neurologiczne lub za naturalne popêdy biologiczne, dawniej uznawano za dzia³anie demonów. S³owa ammy
Synkletyki oparte s¹ na jej osobistym dowiadczeniu zmagania siê
z demonem grzechów nieczystych. Dzisiaj posiadamy odpowiedni¹ wiedzê dotycz¹c¹ biologii ludzkiej, spraw zwi¹zanych z popêdem seksualnym i psychologi¹, potrafimy wpisaæ to w wewnêtrzne powo³anie do podejmowania odpowiedzialnych i wi¹¿¹cych decyzji. Rozumiemy, ¿e kuszenie jest rzecz¹ zwyczajn¹
i normaln¹.
Sentencje Matek mia³y dzia³aæ na wyobraniê, z za³o¿enia nie
mia³y mieæ jedynie opisowego b¹d nakazowego charakteru. Ich
celem by³o wywo³anie g³êbszej reakcji ze strony s³uchacza. Amma
wypowiada³a s³owa, które by³y póniej pielêgnowane i rozwa¿ane na modlitwie, s³owa, które potrafi³y wryæ siê g³êboko
w umys³ i serce, które przemawia³y do wyobrani i porusza³y
uczucia. Chcia³a w ten sposób ukazaæ wszystkie bariery na drodze do g³êbszego dowiadczenia Boga. Sentencje budz¹ natchnienie i pragnienie, by z pe³n¹ determinacj¹ d¹¿yæ do Boga i staraæ
siê pog³êbiæ nasz¹ zdolnoæ do okazywania mi³oci.
SENTENCJE MATEK PUSTYNI
Amma Matrona
Ta amma jest nieznana. Jej Sentencje umieszczano tradycyjnie
w ró¿nych tekstach ascetów pustynnych, ale uczeni dysponuj¹
znikom¹ wiedz¹ i jeszcze mniejsz¹ pewnoci¹ co do jej osobistej
historii. ¯y³a prawdopodobnie na pustyni egipskiej.
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Sentencje Ammy Matrony
1. Zabieramy siebie ze sob¹ wszêdzie, dok¹dkolwiek siê udajemy, dlatego przez sam¹ tylko ucieczkê nie mo¿emy unikn¹æ pokusy.
2. Wielu ludzi ¿yj¹cych w odosobnieniu na górach zginê³o
przez to, ¿e ¿yli tak, jak ludzie w wiecie. Lepiej jest ¿yæ
w t³umie i pragn¹æ ¿ycia pustelniczego, ni¿ prowadz¹c ¿ycie pustelnicze, przez ca³y czas têskniæ za towarzystwem.
Amma Sara
Amma Sara pochodzi³a z Górnego Egiptu. Urodzona w bogatej chrzecijañskiej rodzinie, otrzyma³a staranne wykszta³cenie.
Przeprowadziwszy siê w pobli¿e ¿eñskiego klasztoru na pustyni
Peluzjum (blisko Antinoe), Sara mieszka³a przez wiele lat sama
nad rzek¹ w celi pokrytej tarasowym dachem. Troszczy³a siê o poblisk¹ wspólnotê. Z czasem Amma Sara przyjê³a strój zakonny
i nawi¹za³a bli¿sz¹ relacjê ze wspólnot¹, pos³uguj¹c jej w charakterze przewodnika duchowego. Nadal prowadzi³a ¿ycie ascetyczne, przez siedem lat mieszkaj¹c samotnie w jaskini nad rzek¹.
Umar³a maj¹c oko³o osiemdziesiêciu lat.
Amma Sara obawia³a siê, by jej serce nigdy nie by³o podzielone w d¹¿eniu do Boga. Jej zmaganie na pustyni w znacznej mierze koncentrowa³o siê na wyciszaniu wewnêtrznych rozproszeñ
i pielêgnowaniu tego, co zbli¿a³o j¹ do Boga. Po¿¹danie oraz
cudzo³óstwo w jej rozumieniu dotyczy³y nie tyle namiêtnoci
cielesnych, co rzeczy lub osób odrywaj¹cych jej serce od Boga.
Pog³êbianie wiadomoci Boga jest równoznaczne ze zdobywaniem prostoty. Dzieje siê tak wówczas, gdy cz³owiek dobrowolnie zrezygnuje ze wszystkich przywi¹zañ, które nie pozwalaj¹ na
g³êbsze wejcie w siebie. Nie chodzi przy tym o odrzucenie stworzonego wiata, bêd¹cego w ca³oci cudownym darem Bo¿ym, ale
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raczej o odrzucenie tendencji do pojmowania pewnych aspektów
stworzenia w sposób os³abiaj¹cy wiê z Bogiem.
Amma Sara d¹¿y³a do czystoci serca. Wzrastaj¹c w takiej czystoci i doskonal¹c j¹ w sobie cz³owiek pog³êbia szczer¹ mi³oæ do
Chrystusa. Sara odczuwa³a g³êboki respekt przed Bogiem. Dla
siebie nie zabiega³a ani o specjalne traktowanie, ani o uznanie.
Kobieta ta jest wzorem nieustêpliwoci i koncentracji na celu
ostatecznym: jednoci z Bogiem. D¹¿y³a do przezwyciê¿enia rozproszeñ, które przeszkadza³y jej w drodze do pe³nego zjednoczenia. Nie jest to nigdy droga ³atwa, Sara modli³a siê wiêc o si³ê, by
wytrwaæ w przeciwnociach i zdobyæ wolnoæ. Nie unika³a ani
trudnych wyzwañ, ani bólu; trwa³a w swoich zmaganiach, dopóki nie nadesz³o rozwi¹zanie.
Amma Sara wzywa³a swoje uczennice, by wzrasta³y w samowiadomoci, która nie ma nic wspólnego z egoizmem, lecz jest
wejciem w kontakt z sob¹. Polega na g³êbokim i intensywnym
ws³uchiwaniu siê w to, co dzieje siê we wnêtrzu cz³owieka, na
uczeniu siê, jak byæ wiadomym i czujnym na to, co chce nam
powiedzieæ nasze wnêtrze. Dziêki samowiadomoci i samowiedzy rozumiemy nasze reakcje na innych ludzi, sprawy komplikuj¹ce nasze ¿ycie, dostrzegamy martwe punkty, w których mo¿emy siê znaleæ, jak równie¿ nasze szczególne mocne strony i uzdolnienia. Wzrastaj¹c w samowiadomoci, wzrastamy równie¿
w wiadomoci Boga. Amma Sara, zgodnie z tradycj¹ pustyni,
uwa¿a³a, ¿e Bóg wybra³ ludzkoæ, by wraz z ca³ym stworzeniem
by³a narzêdziem Bo¿ego Objawienia.
Jej wiêto przypada na dzieñ 13 lipca.
Sentencje Ammy Sary
1. Mówi siê, ¿e Amma Sara przez trzynacie lat toczy³a bój
z demonem cudzo³óstwa. Nigdy nie modli³a siê o to, by ten
bój siê zakoñczy³, lecz mówi³a: Bo¿e, daj mi si³ê.
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Byæ mo¿e Sara istotnie mia³a gor¹cy temperament, ale przez
cudzo³óstwo rozumia³a przede wszystkim to wszystko, co bra³o jej
serce w posiadanie i oddziela³o j¹ od Boga. Istnieje taka czêæ
naszej istoty, która nale¿y tylko do Boga i któr¹ tylko Bóg mo¿e
nasyciæ. Zast¹pienie Boga jak¹kolwiek inn¹ osob¹ lub rzecz¹ oznacza ba³wochwalstwo. Sara, wiadoma w³asnych s³aboci oraz tego,
¿e to Bóg jest ród³em jej si³y, rzuca wszystkim wyzwanie, by nie
uciekali, ale pozostali niewzruszeni w uporczywych zmaganiach
z osobistymi problemami i z tym wszystkim, co oddziela cz³owieka od Boga.
2. Pewnego razu ten¿e duch cudzo³óstwa atakowa³ j¹ bardziej
ni¿ zwykle, przypominaj¹c jej o marnociach tego wiata.
Ale ona odda³a siê bojani Bo¿ej i ascezie i uda³a siê na swój
taras, aby siê modliæ. Wówczas duch cudzo³óstwa ukaza³
siê jej w postaci cielesnej i rzek³: Saro, pokona³a mnie. Ale
ona odpowiedzia³a: To nie ja ciê pokona³am, ale mój Mistrz,
Chrystus.
Amma Sara wiedzia³a, ¿e jestemy zawsze nara¿eni na pokusê, niezale¿nie od tego, od jak dawna znajdujemy siê na drodze
pielgrzymki wewnêtrznej. Zna³a ród³o swojej si³y. Nie pokona³a
ducha cudzo³óstwa w³asn¹ si³¹, ale dziêki temu, ¿e odnalaz³a
spoczynek w Bogu i zaufa³a Mu, ¿e doprowadzi j¹ do uzdrowienia. Amma Sara zachêca do wspó³dzia³ania z Bogiem oraz do tego,
aby nie polegaæ wy³¹cznie na w³asnych wysi³kach.
3. Mówiono o niej, ¿e przez szeædziesi¹t lat mieszka³a nad
rzek¹ i ani razu nie podnios³a oczu, ¿eby na ni¹ spojrzeæ.
Amma Sara nie³atwo ulega³a rozproszeniom. Pozwala³a, ¿eby
jej otoczenie wspiera³o j¹, nie odczuwaj¹c ¿adnej potrzeby posiadania. Tak intensywnie koncentrowa³a siê na d¹¿eniu do ca³ko41
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witego zjednoczenia z Bogiem, ¿e jak siê wydawa³o, nie zauwa¿a³a swego otoczenia. Dzisiaj byæ mo¿e za lepszy sposób dojcia
do zjednoczenia z Bogiem uznalibymy refleksyjne i pe³ne mi³oci wpatrywanie siê w tê rzekê.
4. Kiedy dwóch starców, s³ynnych anachoretów, przyby³o do
niej w odwiedziny w okolice Peluzjum. Kiedy dotarli na
miejsce, rzek³ jeden do drugiego: Upokórzmy tê staruszkê. Powiedzieli wiêc do niej: Uwa¿aj, ¿eby nie popad³a
w pychê, mówi¹c w mylach do siebie: «Popatrz, anachoreci przychodz¹ do mnie, która jestem tylko kobiet¹». Lecz
Amma Sara odpar³a: Jestem kobiet¹ wed³ug natury, ale nie
wed³ug moich myli.
Byæ kobiet¹ znaczy³o wówczas byæ kim cielesnym, grzesznym, zmys³owym i namiêtnym. By³y to cechy niepo¿¹dane
w kulturze, w której ¿y³a Sara. Natomiast byæ mê¿nym (niekoniecznie mê¿czyzn¹) oznacza³o wznosiæ siê ponad namiêtnoci:
znaæ je, zdawaæ sobie z nich sprawê, ale nie pozwalaæ im sob¹
rz¹dziæ. Kilka sporód naszych duchowych Matek by³o okrelanych przez ludzi im wspó³czesnych mianem kobiety  mê¿a
Bo¿ego, co uwa¿ano za komplement.
Amma Sara by³a wiadoma g³êbi swej duchowoci. Nie potrzebowa³a niczyjej aprobaty tego, kim by³a, ani wewnêtrznej wêdrówki, któr¹ podjê³a. Nie ¿ycz¹c sobie, by poni¿ali j¹ niem¹drzy i aroganccy mê¿czyni, udzieli³a im trafnej odpowiedzi.
5. Gdybym modli³a siê do Boga, ¿eby wszyscy ludzie pochwalali moje postêpowanie, musia³abym stawaæ skruszona kolejno przed drzwiami ka¿dego, ale ja bêdê siê modli³a
raczej o to, ¿eby moje serce by³o czyste w stosunku do
wszystkich.
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Amma Sara nie szuka³a aprobaty ze strony innych, sama równie¿ nie os¹dza³a innych ani dróg, którymi zmierzali do Boga. Jak
w ka¿dym okresie historii Kocio³a, tak i za jej ¿ycia pojawia³y siê
silne osobowoci, ale ona nie kierowa³a siê przejciowymi modami. Pragnê³a pozostaæ wierna swej w³asnej, prostej cie¿ce do Boga.
6. Podnios³am stopê, by wejæ na drabinê i k³adê mieræ przed
mymi oczami, zanim na ni¹ wejdê.
Wspinanie siê na drabinê by³o znan¹ i zrozumia³¹ metafor¹ za
czasów Ammy Sary22. Wejæ na drabinê znaczy³o tyle, co zbli¿yæ
siê do Boga i osi¹gn¹æ dojrza³oæ duchow¹. W duchowoci pustynnej i monastycznej czêsto pojawiaj¹ siê metafory drabiny i stawiania sobie mierci przed oczy. Zachêcaj¹ one do tego, by podtrzymywaæ w sobie niepodzielne d¹¿enie do zjednoczenia z Bogiem.
wiadomoæ nieuchronnej mierci nie powinna byæ przygnêbiaj¹ca, mo¿e raczej przynieæ wolnoæ dokonywania wyborów, które
bêd¹ przybli¿aæ cz³owieka do jego celu: wytrwania w bezwarunkowej mi³oci Bo¿ej.
7. Dobrze jest dawaæ ja³mu¿nê ze wzglêdu na ludzi. Nawet
jeli robi siê to tylko po to, ¿eby zadowoliæ ludzi, mo¿e to
byæ pocz¹tek d¹¿enia do tego, by sprawiaæ radoæ Bogu.
Wczesne ascetki przywi¹zywa³y du¿¹ wagê do tego, by mieæ
co, co mo¿na by daæ ubogim i by³y konsekwentne w dawaniu
ja³mu¿ny. Praca fizyczna by³a dla nich z jednej strony elementem
praktyki ascetycznej, a z drugiej rodkiem umo¿liwiaj¹cym wspieranie ubogich.
Troska o biednych, zepchniêtych na margines i uciskanych
rozwija g³êbok¹ zdolnoæ do bezgranicznego wspó³czucia, jakie
Bóg okazuje nam i ca³emu stworzeniu. Okazuj¹c wspó³czucie in43

Zapomniane Matki Pustyni

nym sami dowiadczamy Bo¿ego wspó³czucia. Przez takie dowiadczenie rzeczywistoci Wcielenia zaczynamy poznawaæ Boga.
8. Pewnego dnia kilku mnichów ze Sketis przysz³o w odwiedziny do Ammy Sary. Poda³a im niewielki kosz owoców.
Oni zostawili dobre owoce, a zjedli zgni³e. Rzek³a wiêc do
nich: Jestecie prawdziwymi mnichami ze Sketis.
Ascetyzm pustynny nie polega na zwracaniu na siebie uwagi.
Praktyki ascetyczne by³y ciche i dyskretne. ¯yj¹cy na pustyni asceta praktykowa³ wyrzeczenie w drobnych, codziennych sprawach,
na przyk³ad wybieraj¹c prostsze i mniej smaczne pokarmy, nie
pi¹c ani chwili d³u¿ej ni¿ to by³o niezbêdne, i to niekoniecznie
na wygodnym ³ó¿ku, oraz modl¹c siê wiele razy w ci¹gu dnia. Wyrzeczenie praktykowano po to, ¿eby pog³êbiæ relacjê z Bogiem,
wspó³czucie i aby budowaæ mosty ³¹cz¹ce z innymi ludmi.
Prawdziwy asceta nie chcia³ ani wywy¿szaæ siê, ani poni¿aæ.
Pokora to znajomoæ siebie  istoty stworzonej przez Boga, po³¹czonej relacj¹ wspó³zale¿noci z innymi i kosmosem oraz g³êboko ukochanej przez Boga. Dziêki pokorze cz³owieka rozwija siê
i pog³êbia poczucie zwi¹zku ze wiatem.
9. Powiedzia³a równie¿ do swoich braci: To ja jestem mê¿czyzn¹, wy za  kobietami.
Sara wiedzia³a, kim jest i nie okazywa³a wahania  na tym
polega autentyczna pokora. Podwa¿a³a aroganckie za³o¿enie, ¿e
jest siê lepszym od innych ze wzglêdu na p³eæ, wykszta³cenie,
pozycjê w spo³eczeñstwie lub cokolwiek innego, a równoczenie
wzywa³a swoich s³uchaczy do tego, by d¹¿yli do duchowej dojrza³oci.
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Amma Synkletyka z Egiptu
Podobnie jak ci, którzy patrz¹ wprost w s³oñce, nara¿aj¹ siê na
to, ¿e uszkodz¹ sobie wzrok, tak te¿ ci, którzy usi³uj¹ odzwierciedliæ blask jej ¿ycia doznaj¹ oszo³omienia, olepieni, wstrz¹niêci i rozstrojeni ogromem jej dokonañ23.

Informacje na temat Ammy Synkletyki czerpiemy z Sentencji,
jak równie¿ z ¯ywota i Dyscypliny B³ogos³awionej i wiêtej Nauczycielki Synkletyki, pochodz¹cego z V wieku dzie³a Pseudo-Atanazego24. Pierwotny Koció³ uwa¿a³ j¹ za tak wa¿n¹ postaæ, ¿e jej
¯ywot zachowa³ siê do dzisiaj. Na jej nauczanie wywar³ wp³yw
wczesny teolog mistycyzmu, Ewagriusz z Pontu25.
Amma Synkletyka urodzi³a siê w Aleksandrii w powszechnie
szanowanej rodzinie chrzecijañskiej pochodzenia macedoñskiego. Dwóch jej braci zmar³o w stosunkowo m³odym wieku, a jej
siostra by³a niewidoma. Synkletyka podjê³a praktyki ascetyczne
jeszcze w domu rodziców. By³a dobrze wykszta³cona i uchodzi³a
za piêkn¹ kobietê.
Po mierci rodziców sprzeda³a wszystkie swoje posiad³oci
i rozda³a maj¹tek rodzinny ubogim. Nastêpnie obciê³a w³osy na
znak konsekracji i przeprowadzi³a siê z niewidom¹ siostr¹ do
grobowca rodzinnego w pobli¿e Aleksandrii. Tam zaczê³a ¿yæ jako
ascetka pustynna.
Gdy zaczê³y siê wokó³ niej gromadziæ kobiety, amma Synkletyka zgodzi³a siê, choæ niechêtnie, pe³niæ pos³ugê kierownika
duchowego, szkol¹c je w dyscyplinie ¿ycia wewnêtrznego. Uczy³a
je pielêgnowania takich cnót, jak ³agodnoæ, cierpliwoæ, wytrzyma³oæ  zakorzenionych w mi³oci i absolutnie niezbêdnych, jeli myleæ o wejciu na drogê ¿ycia duchowego.
Dla Synkletyki dyscyplina oznacza³a ogo³ocenie siê ze wszystkiego, co stanowi przeszkodê: postaw, motywów, przywi¹zañ,
uczuæ, które nie jednoczy³yby jej z Chrystusem, a tak¿e z wszelkiej ignorancji, utrudniaj¹cej wewnêtrzn¹ wêdrówkê. Pragnê³a
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wyrzec siê gniewu, mciwoci, zazdroci i ambicji; tego samego
¿¹da³a równie¿ od swoich uczennic. Czytaj¹c jej ¯ywot i Sentencje
odnajdujemy w nich zachêtê do wzrastania w samowiadomoci,
do zrozumienia osobistych namiêtnoci i pragnieñ oraz do oczyszczenia ich, a przez to zostajemy ukierunkowani na Boga.
Amma Synkletyka prze¿y³a osiemdziesi¹t kilka lat i zmar³a po
trzech i pó³ roku wielkiego cierpienia fizycznego, najprawdopodobniej na raka. Jej wspomnienie przypada 5 stycznia.
Sentencje Ammy Synkletyki
1. Tych, którzy zmierzaj¹ ku Bogu, czeka z pocz¹tku wiele
bitew i cierpieñ, a potem niewypowiedziana radoæ. To tak,
jak z kim, kto pragnie rozpaliæ ogieñ; na pocz¹tku dym dusi
go i wyciska mu ³zy z oczu, ale w ten w³anie sposób uzyskuje to, czego szuka (zgodnie z tym, co powiedziano: «Bóg
nasz bowiem jest ogniem poch³aniaj¹cym» [Hbr 12, 29]): podobnie my równie¿ musimy roznieciæ w sobie Boski p³omieñ przez trud i ³zy.
Amma Synkletyka wiedzia³a, ¿e przemiana bywa bolesna.
Uczciwie przedstawia³a sprawê swoim uczennicom, pozostawiaj¹c im jednoczenie nadziejê, ¿e trud nawrócenia  walki duchowej  niesie ze sob¹ równie¿ radoæ. W duchowoci pustyni przemiana mo¿e oznaczaæ pójcie pod pr¹d kultury, zmianê dynamiki i stylu ¿ycia, mo¿e te¿ nieæ ze sob¹ ró¿nego rodzaju cierpienie. Dotyczy ono sfery osobistej, zw³aszcza gdy konieczne decyzje dotykaj¹ tych, którzy nie rozumiej¹ drogi pustyni.
Amma Synkletyka rozumia³a te trudnoci. Pocz¹tkowe próby
podejmowania ascezy mog¹ byæ trudne i pozornie ma³o owocne.
Znika to, w czym dot¹d cz³owiek znajdowa³ oparcie, nowa droga
za wydaje siê wyboista i obca, a duchowa wêdrówka up³ywa
raczej na schodzeniu na boczne tory, ni¿ przynosi jakikolwiek
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widoczny postêp. £atwo mo¿e siê zakraæ do serca zniechêcenie.
Amma Synkletyka nawo³uje do tego, by nie traciæ nadziei.
2. My, które wybra³ymy ten sposób ¿ycia, musimy osi¹gn¹æ
doskona³y umiar. To prawda, ¿e równie¿ wród wieckich
umiarkowanie ma swoje prawa, ale wraz z nim mieszka
nieumiarkowanie, poniewa¿ wieccy grzesz¹ wszystkimi
pozosta³ymi zmys³ami. Ich spojrzenie jest bezwstydne,
a miech pozbawiony umiaru.
Mowa i oczy s¹ zwierciad³em duszy cz³owieka. Amma Synkletyka obawia³a siê, ¿e zbyt ha³aliwe zachowanie jest wyrazem
braku równowagi wewnêtrznej. Zrównowa¿ony umiar jest rozwa¿ny i troskliwy, prowadzi do integracji istotnych elementów
naszego ¿ycia. Ascetki pustynne ucz¹, ¿e równowaga we wszystkich aspektach ¿ycia jest niezbêdnym warunkiem postêpu w wewnêtrznej wêdrówce. Przyznaj¹c, ¿e ¿ycie ka¿dego cz³owieka jest
w pewnym stopniu zrównowa¿one, Amma Synkletyka wzywa³a
swoje uczennice do determinacji w budowaniu i zachowywaniu
krzepi¹cej równowagi. To w³anie wstrzemiêliwoæ tworzy wewnêtrzn¹ przestrzeñ, w której dokonuje siê owocny wzrost i przemiana.
3. Tak jak najbardziej gorzkie lekarstwo usuwa szkodliwe
substancje, tak te¿ modlitwa po³¹czona z postem odpêdza
z³e myli.
Chocia¿ droga pustyni oznacza³a sk¹pe posi³ki i post od wiêkszoci pokarmów, Amma Synkletyka rozumia³a, ¿e chodzi jeszcze o co wiêcej. Post mo¿e przyj¹æ postaæ rezygnacji z czego
innego ni¿ jedzenie, na przyk³ad z nadmiernych zaanga¿owañ,
przesadnych ambicji, niezdrowych nastawieñ, czy te¿ pielêgnowania dawnych uraz. Ascetki pustynne rozpoczyna³y od postu od
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jedzenia, posiadania i relacji spo³ecznych26. Nastêpnie podejmowa³y post od wewnêtrznych przywi¹zañ, takich jak gniew, zazdroæ lub zaborczoæ. Rozumia³y, ¿e post wytwarza w ciele,
umyle i duchu przestrzeñ, dziêki której Bóg mo¿e mieszkaæ
w cz³owieku, aby mog³o w nim dojrzewaæ to, co nowe.
Ammy zdawa³y sobie sprawê z si³y myli: z tego, ¿e mog¹ one
nieæ otuchê, byæ twórcze, inspirowaæ i krzepiæ. Mog¹ równie¿ prowadziæ do zniechêcenia, rozpaczy, niepokoju i przygnêbienia. Post
i modlitwa przerywa ci¹g myli os³abiaj¹cych si³y ¿yciowe; modlitwa uzdrawia i karmi ¿ycie wewnêtrzne. Wiara pozwala zaufaæ,
¿e wewnêtrzna praca postêpuje nawet wówczas, gdy nie odpowiadaj¹ jej pozytywne uczucia, albo gdy napotykamy na przeszkody.
4. Nie dajcie siê uwieæ rozkoszom ani bogactwom tego wiata, jak gdyby mia³y one w sobie co po¿ytecznego ze wzglêdu na pró¿n¹ przyjemnoæ, jak¹ z sob¹ nios¹. Ludzie wiatowi ceni¹ sztukê kulinarn¹, ale wy, dziêki postom i taniemu po¿ywieniu, osi¹gacie wiêcej ni¿ ich obfitoæ pokarmu.
Napisano: «Kto syty  depcze po miodzie» (Prz 27, 7). Nie
nape³niajcie siê chlebem, a nie bêdziecie pragn¹æ wina.
Nadmierne pob³a¿anie sobie ci¹¿y cz³owiekowi i ci¹ga go
w dó³, przytêpia samowiadomoæ, os³abia wewnêtrzn¹ si³ê i determinacjê, mo¿e sprawiæ, ¿e straci siê z oczu pierwotny cel. Niepowci¹gliwoæ mo¿e byæ znakiem tego, ¿e w miejscu Boga postawi siê co lub kogo innego.
Amma Synkletyka sugeruje, by staraæ siê o autentyczn¹ wolnoæ, w której wewnêtrzne szczêcie i pokój nie s¹ uzale¿nione od
rzeczy zewnêtrznych. Wczesnochrzecijañskie ascetki ceni³y prostotê, skromnoæ, oraz akceptacjê swojej sytuacji fizycznej. D¹¿y³y do równowagi w codziennym ¿yciu, wiadome tego, ¿e czeka
je d³uga droga.
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5. Zapytano wiêt¹ Synkletykê, czy ubóstwo jest dobrem doskona³ym. Odpowiedzia³a: Dla tych, którzy s¹ do niego
zdolni, jest dobrem doskona³ym. Ci, którzy s¹ w stanie je
zachowaæ, doznaj¹ cierpienia w ciele, ale ich dusza dowiadcza pokoju. Bo tak, jak kto pior¹c swoje zgrzebne ubranie
depcze po nim nogami i wywraca je na wszystkie strony,
tak samo dusza mocna dziêki ubóstwu uzyskuje stabilnoæ.
Prostota u³atwia dochowanie wiernoci duchowej drodze i usuwa wszystko, co staje pomiêdzy nami a Bogiem. Prostota stanowi wsparcie i umocnienie naszych najg³êbszych zaanga¿owañ i zobowi¹zañ. Równowaga pomaga rozpoznaæ moment, w którym
ubóstwo samo w sobie staje siê bo¿yszczem. Ascetka nie szuka
ubóstwa ze wzglêdu na nie samo, ale raczej zachowuje prostotê
ze wzglêdu na ubogich, a tak¿e po to, by usun¹æ wszystko, co
przeszkadza w odnalezieniu Boga.
Id¹c przez ¿ycie, czêsto odczuwamy wezwanie do prostoty: nie
tylko w odniesieniu do dobytku, ale tak¿e w dziedzinie zaanga¿owañ, postaw i wszystkiego, co wi¹¿e nasze serce. Gdy ju¿ uwiadomimy sobie, co sercem tym rz¹dzi, rodzi siê w nas pragnienie,
by wyzbyæ siê tego. Czêsto dobrym wskanikiem tego, ¿e potrzebujemy wiêkszej prostoty, jest sam wewnêtrzny niepokój.
6. Jeli mieszkasz w klasztorze, nie szukaj innego miejsca, bo
w ten sposób wyrz¹dzisz sobie wielk¹ szkodê. Jak ptak,
który porzuca jajka, które wysiadywa³, tak samo mnich lub
zakonnica staj¹ siê oziêbli, a ich wiara obumiera, gdy przenosz¹ siê z miejsca na miejsce.
Amma Synkletyka wzywa swoje uczennice, by nie rusza³y siê
z miejsca. Droga pustyni prowadzi centymetr do przodu, za to
wiele kilometrów w g³¹b. Podró¿ odbywa siê tylko w stronê
wnêtrza.
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Duchowa wêdrówka wymaga wytrwa³oci, niez³omnoci,
trwania przy swoich zobowi¹zaniach i pokonywania trudnoci.
Relacje mog¹ utraciæ sw¹ wie¿oæ, mo¿e byæ trudno wypl¹taæ siê
z sieci nadmiernych zaanga¿owañ. Pójcie dalej mo¿e wydawaæ
siê ³atwiejsze ni¿ wyjanianie nieporozumieñ, pozostanie jest
zaproszeniem do pog³êbienia cennych relacji i zaanga¿owañ27.
Stabilnoæ i wytrwa³oæ daj¹ si³ê do ciê¿kiej wewnêtrznej pracy
nad przemian¹, a zmagania pog³êbiaj¹ ¿ycie duchowe. W trakcie
tej ciê¿kiej pracy cz³owiek odkrywa sw¹ prawdziw¹ to¿samoæ.
7. Wiele jest sztuczek z³ego. Jeli nie potrafi zaniepokoiæ duszy ubóstwem i doprowadziæ do pychy i przekonania o w³asnej doskona³oci, podsuwa jako przynêtê bogactwa. Jeli
nie uda³o mu siê osi¹gn¹æ zwyciêstwa za pomoc¹ zniewag
i hañby, podsuwa drogê czci i chwa³y. Pokonany w zdrowiu, zsy³a na cia³o chorobê. Nie mog¹c uwieæ duszy tym,
co przyjemne, próbuje przywieæ j¹ do upadku przez przymusowe cierpienie. Do tego do³¹cza bardzo ciê¿kie choroby, ¿eby odwieæ ludzi ma³ego ducha od mi³oci Boga. Wyniszcza cia³o gwa³town¹ gor¹czk¹ i przyt³acza je nieznonym pragnieniem. Jeli bêd¹c grzesznikiem dowiadczasz
tego wszystkiego, przypomnij sobie o karze, jaka ma nadejæ, o wiecznym ogniu i cierpieniach zadanych przez sprawiedliwoæ i nie traæ ducha tu i teraz. Ciesz siê, ¿e Bóg ciê
nawiedza i miej na ustach to b³ogos³awione zdanie: «Ciê¿ko mnie Pan ukara³, ale na mieræ mnie nie wyda³» (Ps 118,
18). By³e z ¿elaza, ale ogieñ wypali³ twoj¹ rdzê. Jeli bêdziesz sprawiedliwy a zachorujesz, twoja moc bêdzie wzrastaæ. Jeste ze z³ota? Przejdziesz przez ogieñ i zostaniesz
oczyszczony. Zosta³ ci dany ocieñ dla cia³a? (2 Kor 12, 7)
Raduj siê i zobacz, kto jeszcze zosta³ potraktowany w ten
sam sposób; to zaszczyt dowiadczaæ tych samych cierpieñ,
które znosi³ w. Pawe³. Drêczy ciê gor¹czka? Jeste dowiad50
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czany przez zimno? Istotnie, Pismo mówi: «Przeszlimy
przez ogieñ i wodê: ale wyprowadzi³e nas na wolnoæ»
(Ps 66, 12). Wyci¹gn¹³e pierwszy los? Spodziewaj siê drugiego. Moc¹ swej cnoty wypowiadaj na g³os wiête s³owa.
Powiedziano przecie¿: «jestem nêdzny i zbola³y» (Ps 69, 30).
Przez ten udzia³ w niedoli osi¹gniesz doskona³oæ. Bo powiedziano: «Pan mnie wys³uchuje, ilekroæ Go wzywam»
(Ps 4, 4). Otwórz wiêc szerzej swe usta, ¿eby wyci¹gn¹æ
naukê z tych æwiczeñ duszy, widz¹c, ¿e nieprzyjaciel nie
spuszcza nas z oczu.
Duchowoæ pustyni zak³ada³a, ¿e wewnêtrzna wêdrówka jest
walk¹. Przeciwko adeptowi mog³a zostaæ u¿yta ka¿da broñ.
Amma Synkletyka by³a znana z g³êbokiego daru rozeznawania
duchów. Posiada³a zdolnoæ wnikliwego postrzegania wewnêtrznych zmagañ, które toczy³y siê w czyjej duszy.
Z³y mo¿e ka¿d¹ sytuacjê wykorzystaæ do tego, ¿eby wprowadziæ rozproszenie, zamieszanie lub zniechêcenie i ¿eby próbowaæ
doprowadziæ cz³owieka do rozpaczy lub apatii. Ka¿da sytuacja
mo¿e byæ okazj¹ do wyci¹gniêcia nauki i do wzrostu. Wed³ug
Ammy Synkletyki grzesznik to kto, kto pozwala, ¿eby okolicznoci zak³óca³y jego modlitewne d¹¿enie do Boga albo ca³kowicie rezygnuje z wewnêtrznej wêdrówki. Odosobnienie otwiera
przestrzeñ do refleksji i daje wewnêtrzn¹ wolnoæ, która pozwala rozpoznaæ te ataki i wyci¹gn¹æ z nich naukê. Kierowanie oczu
duszy na cel ostateczny pomaga unikn¹æ pu³apek, jakie tworz¹
zawirowania codziennego ¿ycia.
Z³y duch atakuje poczucie w³asnej wartoci i podsyca wewnêtrzn¹ nienawiæ do siebie28. Zniechêcenie i przygnêbienie
mo¿e popchn¹æ cz³owieka ku rozpaczy i utracie nadziei pok³adanej w Bogu. Jeli motorem naszego ¿ycia bêdzie zranione poczucie w³asnej wartoci, nie bêdziemy umieli zaufaæ wewnêtrznej
m¹droci ani intuicji danej ka¿demu przez Boga.
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8. Jeli przygniata nas choroba, nie martwmy siê, ¿e s³aboæ
i wyczerpanie sprawia, ¿e nie mo¿emy piewaæ. Wszystko
to dzieje siê bowiem dla naszego dobra, dla oczyszczenia
pragnieñ. Zaprawdê, post i spanie na ziemi s¹ nam proponowane ze wzglêdu na nasz¹ zmys³owoæ. Gdy za choroba os³abi tê zmys³owoæ, praktyki te staj¹ siê zbyteczne. Bo
na tym polega wielka asceza: aby panowaæ nad sob¹ w chorobie i piewaæ Bogu hymny dziêkczynne.
Amma Synkletyka troszczy³a siê, ¿eby jej uczennice rozwija³y
i pog³êbia³y zrozumienie sensu wewnêtrznej wêdrówki. Asceza
cielesna s³u¿y pog³êbieniu naszej determinacji w d¹¿eniu do Boga
przez pog³êbienie samowiadomoci i wiadomoci Boga. Opanowanie cia³a pog³êbia zdolnoæ do ¿ycia w wolnoci, która pozwala dowiadczaæ i wyra¿aæ ¿arliwe pragnienie Boga na sposób
zmys³owy, nie myl¹c przy tym i nie traktuj¹c zmys³owoci jako
jedynego wymiaru cz³owieczeñstwa.
Chocia¿ Amma Synkletyka na pierwszym miejscu stawia³a
piewanie psalmów i wielbienie Boga, sugerowa³a tak¿e, aby staraæ siê odnajdywaæ sposoby pog³êbiania rozumienia piewu.
Choroba, kalectwo lub inne okolicznoci mog¹ utrudniaæ drogê
lub pokrzy¿owaæ plany, ale nasz piew nie powinien z tego powodu milkn¹æ. piew wyra¿a wewnêtrzn¹ têsknotê i pragnienie
Boga.
9. Kiedy masz pociæ, nie udawaj choroby. Ci bowiem, co nie
poszcz¹, czêsto zapadaj¹ na prawdziwe choroby. Jeli zacz¹³e dobre dzie³o, nie wycofuj siê pod naciskiem nieprzyjaciela, bo przez twoj¹ wytrwa³oæ zostanie on pokonany.
Ci, którzy wyp³ywaj¹ w morze, ¿egluj¹ najpierw przy pomylnym wietrze; rozwijaj¹ wtedy ¿agle, ale potem zaczynaj¹ wiaæ przeciwne wiatry. Potem statkiem miotaj¹ fale
i nie s³ucha on sternika. Ale gdy po nied³ugim czasie zapa52
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da cisza i burza siê uspokaja, wtedy okrêt znów ¿egluje
dalej. Podobnie jest z nami, gdy miotaj¹ nami duchy nam
przeciwne; trzymamy siê krzy¿a jako naszego ¿agla i w ten
sposób mo¿emy obraæ bezpieczny kurs.
Czêsto pierwsze lata duchowej wêdrówki pe³ne s¹ wspania³ych dowiadczeñ Boga. Czynimy wielkie postêpy w modlitwie
i osobistej przemianie, na co dzieñ dowiadczamy bliskiej obecnoci Boga, widzimy cuda, które On dokonuje. Potem droga staje
siê trudniejsza. W naszym wzrastaniu i przemianie trafiamy we
frustruj¹ce lepe zau³ki; modlitwa wydaje siê osch³a i ja³owa. Przyjaciele w najlepszym razie nas nie rozumiej¹, a czêsto w ogóle nas
opuszczaj¹  bywa, ¿e rodzina te¿. Czasami zdaje siê, ¿e Bóg nas
opuci³. Amma Synkletyka chce, ¿ebymy pamiêtali, ¿e te burze
nadejd¹  ale równie¿ przemin¹.
Amma Synkletyka zaleca, aby pamiêtaæ o Bogu, który jest si³¹
i oparciem w tych trudnych chwilach. Praktyki duchowe s³u¿¹
naszemu dobru. Utwierdzaj¹ nas w postanowieniu niez³omnego
wytrwania w d¹¿eniu do przemiany duchowej i mobilizuj¹ do
dokonania koniecznych zmian postaw i motywów. Dziêki nim
stajemy siê bardziej zdolni do szukania Boga. Jezus jest gwarantem, ¿e nie zostalimy opuszczeni; On jest najlepszym wzorem
niewzruszonego trwania poród ró¿norakich zawirowañ.
10. Ci, którzy przetrwali trudy i niebezpieczeñstwa na morzu,
a potem gromadz¹ bogactwa materialne, nawet gdy zdobêd¹ wiele, pragn¹ zdobyæ jeszcze wiêcej. Za nic uwa¿aj¹
to, co maj¹ i wyci¹gaj¹ rêce po to, czego nie maj¹. My, które nie mamy nic z tego, czego pragniemy, pragniemy posi¹æ wszystko przez bojañ Bo¿¹.
Mistrzynie duchowoci pustyni rozumia³y, ¿e ka¿dy poranek
jest nowym pocz¹tkiem. Amma Synkletyka napomina³a swe
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uczennice, by nie myli³y ³atwo osi¹galnych namiastek z autentycznym zjednoczeniem z Bogiem.
Ascetka wie, do jakich dóbr d¹¿y i nie³atwo sk³oniæ j¹ do tego,
by o tym zapomnia³a; wszystko inne, zamiast nasyciæ, sprawia,
¿e cz³owiek czuje siê przepe³niony, a mimo to pragnie jeszcze
wiêcej. Ka¿dy musi dowiadczyæ, czym s¹ okresy wielkiej wewnêtrznej pustki. Wówczas mog¹ pojawiaæ siê pokusy, ¿eby zape³niæ czym tê pustkê, ale, jeli to nie bêdzie Bóg, nie mo¿na zostaæ
nasyconym. Wewnêtrzna modlitewna refleksja nad dowiadczeniem pustki sk³ania do pójcia dalej w g³¹b i do duchowego dojrzewania.
11. Naladuj celnika, a nie bêdziesz potêpiona wraz z faryzeuszem. Wybieraj cichoæ Moj¿esza, a przekonasz siê, ¿e
twoje serce stanie siê jak ska³a przemieniona w ród³o
wody.
W duchowoci pustyni ceniono mi³osierdzie zakorzenione
w pokornej wiadomoci w³asnych braków. Uwa¿ano tak¿e, ¿e nagrod¹ za cichoæ  maj¹c¹ swe ród³o w sile i odwadze pustyni 
bêdzie ¿ycie.
Cnoty ³agodnoci, uprzejmoci, pokory rozbudzaj¹ w ka¿dym
cz³owieku wiadomoæ, ¿e potrzebuje on Boga i pobudzaj¹ do
otwartoci na naukê, jakiej Bóg chce udzieliæ. Paradoksalnie, ka¿da z nich sprzyja akceptacji siebie. Amma Synkletyka wzywa³a
swoje uczennice, ¿eby patrzy³y na siebie jako na istoty stworzone, stoj¹ce wobec Boga, i ¿eby przyjê³y postawê otwartej bezbronnoci, pozwalaj¹c, by On je poucza³ i wskazywa³ im drogê.
12. Niebezpieczn¹ jest rzecz¹, ¿eby naucza³ kto, kto nie zosta³ wpierw wyæwiczony w praktycznym ¿yciu. Bo jeli
kto, kto posiada zrujnowany dom, przyjmuje w nim goci,
nara¿a ich na ryzyko z powodu op³akanego stanu domo54
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stwa. Podobnie jest z kim, kto nie zbudowa³ wpierw wewnêtrznego mieszkania  ci, którzy do niego przychodz¹,
ponosz¹ szkody. S³owami mo¿na ich nawróciæ na drogê zbawienia, ale rani siê z³ym zachowaniem.
Ascetki pustynne same nie szuka³y uczennic. W pe³ni zdawa³y sobie sprawê z odpowiedzialnoci ammy wobec uczennicy.
Prawdziwa amma nie by³a sk³onna do przyjêcia uczennicy do
swojej celi, a tym samym, do swojego ¿ycia. Amma Synkletyka
wypowiada³a mocne s³owa pod adresem tych, którzy chcieliby siê
nazywaæ nauczycielami. Dawa³a swoim s³uchaczom wskazówki, które by³y pomocne w rozpoznaniu prawdziwego przewodnika duchowego. Osoba taka najpierw sama musia³a byæ uczniem
lub uczennic¹ mistrza pustyni i musia³a zostaæ ukszta³towana
przez ¿ycie na pustkowiu. Owocem tego ¿ycia by³o uzdrowienie
wewnêtrzne i zdobyta m¹droæ.
Amma powinna byæ dog³êbnie autentyczna; wszelkie nauczanie powinno opieraæ siê na prze¿ytych przez ni¹ dowiadczeniach.
Jej przyk³ad oraz prawoæ ¿ycia daj¹ wiadectwo jej wnêtrzu.
Amma Synkletyka uwa¿a³a, ¿e nie mo¿e istnieæ rozdwiêk miêdzy s³owami a ¿yciem. Ka¿da mistrzyni winna cechowaæ siê poczuciem wewnêtrznej si³y i spokoju. S³owo ammy wprowadza³o
uczennicê w g³êbsze relacje z Bogiem, nie powinno zak³ócaæ tej
relacji.
13. Nie jest dobrze wpadaæ w gniew, ale gdyby siê to zdarzy³o, w. Pawe³ nie pozwala wam trwaæ w z³oci przez ca³y
dzieñ, mówi bowiem: «Niech nad waszym gniewem nie zachodzi s³oñce» (Ef 4, 25). Czy bêdziecie czekaæ, a¿ up³ynie
ca³y wasz czas? Dlaczego nienawidzicie tego, kto was zasmuci³? To nie ta osoba wyrz¹dzi³a wam krzywdê, ale z³y
duch. Nienawidcie choroby, ale nie chorego.
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W duchowoci pustyni gniew uchodzi³ za przeszkodê w wêdrówce wewnêtrznej i za mur odgradzaj¹cy od jednoci z Bogiem.
Z³oæ by³a czêsto oznak¹ braku oderwania od wiata, a z pewnoci¹ zak³óca³a milczenie. Jeli uczennica rozgniewa³a siê, amma
Synkletyka pragnê³a, by potrafi³a odró¿niæ osobê, która zgrzeszy³a,
od samego grzechu, który wywo³a³ jej gniew.
Cz³owiek winien radziæ sobie z tym, co jest przyczyn¹ gniewu:
uznaæ, ¿e gniew niesie ze sob¹ przes³anie oraz odpowiedzieæ na
to, do czego gniew wzywa. Gdyby kto nie interesowa³ siê gniewem, jaki czuje, wówczas móg³by on przybraæ tak¿e inne formy:
zgorzknia³oæ, lamentowanie, wciek³oæ oraz depresjê. Mo¿na po
prostu siedzieæ bezczynnie, pielêgnuj¹c swój gniew, nastêpnie
wyhodowaæ urazê i czerpaæ z niej negatywn¹ energiê.
Jeli jestemy gotowi, ¿eby s³uchaæ tego, co ma nam do powiedzenia gniew, mo¿emy równie¿ podj¹æ konieczne dzia³ania:
d¹¿yæ do pojednania, powiedzieæ prawdê i dokonaæ niezbêdnych
zmian w ¿yciu. Korzystanie z duchowego towarzyszenia lub pomocy przewodnika duchowego mo¿e byæ bardzo przydatne w rozeznaniu, jak powinnimy zareagowaæ na nasz gniew. Nie
zawsze wiadomo, jak zareagowaæ na konkretne odczucia. Podjêcie refleksji wraz z m¹drym przewodnikiem mo¿e bardzo w tym
pomóc. W sercu szukaj¹cym jedynie Boga nie ma miejsca na
urazy.
14. Wielcy atleci musz¹ siê zmagaæ z mocniejszymi przeciwnikami.
Duchowoæ pustyni za wielkiego atletê uwa¿a³a kogo, kto
podejmowa³ d³u¿sze ni¿ inni posty, trudniejsze czuwania modlitewne i decydowa³ siê na wiêksz¹ samotnoæ  czêsto przenosz¹c
siê w g³¹b pustyni. Tymi przeciwnikami czy te¿ rywalami by³o
to, co sami odkryli we w³asnym wnêtrzu, a co ogranicza³o dowiadczanie i rozumienie Boga.
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W ramach kierownictwa duchowego zdarza mi siê towarzyszyæ ludziom, którzy na pierwszy rzut oka nie prze¿ywaj¹ powa¿niejszych konfliktów wewnêtrznych. Jednak jak chodzi o ich relacjê z Bogiem, to równie¿ nie czuj¹ siê usatysfakcjonowani. Kiedy zaczynamy analizowaæ ich zdrowe pasje i pragnienia, kiedy
przygl¹damy siê wspólnie ich zdrowej zdolnoci do podejmowania ryzyka, czêsto zauwa¿am zwi¹zek pomiêdzy niechêci¹ do podjêcia ryzyka wyra¿enia swoich talentów, a niezadowalaj¹c¹ relacj¹ z Bogiem.
Spotykam te¿ osoby, które zmagaj¹ siê z wewnêtrznym bólem,
zastanawiaj¹c siê, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Gdy obserwujê
ich zmagania, wydaje mi siê, ¿e dostrzegam, jak rodzi siê ich nowe
ja, które bêdzie b³ogos³awieñstwem dla wspólnoty.
Czasami talenty i uzdolnienia dane nam przez Boga dla po¿ytku i radoci Jego stworzeñ mog¹ sprawiæ, ¿e wewnêtrzna wêdrówka w stronê pokoju i jednoci z Bogiem stanie siê trudniejsza.
Amma Synkletyka zdawa³a sobie sprawê, ¿e jej uczennice obdarzone wiêkszymi darami mog³y równie¿ dowiadczaæ wiêkszych
cierpieñ w swoim d¹¿eniu do zjednoczenia z Bogiem. Jej s³owa odbieram jako zachêtê, ¿eby nie cofaæ siê przez wykorzystaniem
w³asnych darów, ale doceniæ wartoæ swoich wewnêtrznych zmagañ o to, ¿eby staæ siê takimi ludmi, jakimi mamy byæ zgodnie
z Bo¿ym zamys³em.
15. Istnieje pewien rodzaj ascezy, który wyznacza nieprzyjaciel i praktykuj¹ go jego uczniowie. Jak zatem mamy odró¿niæ Bosk¹ i królewsk¹ ascezê od tyranii demona? Z pewnoci¹ po równowadze, która cechuje tê pierwsz¹. Zawsze
przestrzegajcie jednej regu³y postu. Nie poæcie przez cztery lub piêæ dni po to, ¿eby nastêpnego dnia przerwaæ post,
spo¿ywaj¹c dowoln¹ iloæ pokarmu. W istocie rzeczy brak
proporcji zawsze demoralizuje. Kiedy jestecie m³odzi
i zdrowi, poæcie, bo przyjdzie wiek sêdziwy ze swoj¹ s³abo57
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ci¹. Jak d³ugo mo¿ecie, gromadcie sobie skarby, ¿ebycie
byli spokojni wtedy, kiedy si³ wam zabraknie.
Tyrania? Amma Synkletyka wiedzia³a, ¿e by³y osoby, które
popada³y w skrajnoæ w swoich praktykach ascetycznych, doprowadzaj¹c do ruiny w³asne zdrowie. Nie chcia³a, ¿eby tak postêpowa³y jej uczennice. Bardzo ³atwo jest ulec z³udzeniu, ¿e im
trudniej, tym lepiej. Amma rozumia³a, ¿e wielu ludzi, których
asceza nie jest ugruntowana w osobistej wolnoci, kieruje siê obsesjami i perfekcjonizmem.
Amma Synkletyka wzywa³a swoje uczennice do zrównowa¿onej ascezy, opartej na refleksyjnym rozeznaniu. Zachêca³a je do
d¹¿enia do dojrza³oci duchowej i do zdrowego sposobu ¿ycia,
który rodzi m¹droæ. Interesowa³a j¹ w³aciwa motywacja praktyki ascetycznej. Prawdziwa asceza pog³êbia w cz³owieku poczucie pogodnego pokoju oraz zbli¿a do Boga i ludzi.
16. Jak d³ugo przebywamy w klasztorze, od ascezy bardziej
po¿¹dane jest pos³uszeñstwo. Jedno bowiem uczy pychy,
a drugie pokory.
Pos³uszeñstwo to wierne nas³uchiwanie wewnêtrznego szeptu Ducha wiêtego, który udziela wskazówek przez s³owo Pisma,
tradycjê, wspólnotê religijn¹ oraz osoby, z którymi ³¹cz¹ nas za¿y³e wiêzi. Pos³uszeñstwo jest aktywne, owocne i rodzi inteligentn¹ odpowied. Nie zmusza ono do milczenia, nie ucisza g³osu
profetycznego  mówienie prawdy wymaga odwagi i pos³uszeñstwa poruszeniom Ducha29.
Pos³uszeñstwo w duchowej wêdrówce nie jest ani proste, ani
³atwe. Wspólnota wiary, w której Bóg nas postawi³, mo¿e rozczarowywaæ, prowokowaæ do gniewu lub sprawiaæ, ¿e cz³owiekowi
brak zadowolenia. Zbyt czêsto wydaje siê nam, ¿e ¿ycie by³oby
58

Sentencje Matek Pustyni

³atwiejsze, gdybymy wszystko zmienili, zamiast kontynuowaæ
duchow¹ podró¿.
17. Musimy kierowaæ swoimi duszami z rozeznaniem. Jak
d³ugo pozostajemy w klasztorze, nie wolno nam szukaæ
w³asnej woli ani iæ za sw¹ osobist¹ opini¹, ale mamy s³uchaæ starszych w wierze.
Rozeznanie jest nieod³¹cznym elementem duchowej wêdrówki. Wymaga ono g³êbokiego i uwa¿nego s³uchania w³asnego serca oraz tego wszystkiego, przez Bóg zechce do nas przemówiæ.
w. Benedykt zaleca swoim uczniom, by nak³onili uszy swego serca30. Jeli dobrze s³uchamy, wiadomie decydujemy siê s³uchaæ
tych, z którymi siê nie zgadzamy, których ¿ycie jest w istotny
sposób odmienne od naszego  pozwalamy, by wystawiono nas
na próbê i rzucono nam wyzwanie. Jestemy otwarci na s³uchanie i przemianê.
Dziêki rozeznaniu lepiej poznajemy nasze prawdziwe ja,
a tak¿e fa³szywe ja, w które tyle zainwestowalimy. Ammie Synkletyce zale¿a³o na tym, ¿eby jej uczniowie zaprzestali umacniania fa³szywego ja, a zamiast tego podjêli ryzyko podró¿y w g³¹b,
¿eby odnaleæ prawdziwe ja... oraz Boga.
18. Napisano: «B¹dcie wiêc roztropni jak wê¿e, a nieskazitelni
jak go³êbie» (Mt 10, 16). Byæ jak w¹¿ znaczy nie lekcewa¿yæ
ataków i sztuczek szatañskich. Podobny jest szybko rozpoznawany przez podobnego sobie. Nieskazitelnoæ go³êbia
oznacza czystoæ postêpowania.
Wê¿e s¹ roztropne: wiadome, ¿e otoczenie jest im wrogie i gotowe do obrony. Amma Synkletyka wzywa, bymy w d¹¿eniu do
czystoci serca i sta³oci intencji byli czujni i wiadomi tych rze59
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czy, które mog¹ siê zakraæ z powrotem do naszego ¿ycia i udaremniæ wêdrówkê. Kiedy uwaga przytêpia siê, jestemy sk³onni
poddaæ siê zwodniczemu zelizgiwaniu siê w stronê przeciêtnoci. Amma Synkletyka nawo³uje do m¹drej prostoty: wyboru nieskomplikowanego stylu ¿ycia, szukania jednoci z Bogiem, a jednoczenie do pamiêtania o tym, jak ³atwo mo¿emy zostaæ zaatakowani z zaskoczenia.
19. Jest wielu, którzy ¿yj¹ w górach, a zachowuj¹ siê, jakby byli
w miecie, i przez to trac¹ czas. Mo¿na byæ samotnym w duchu, ¿yj¹c porodku t³umu, ale mo¿na tak¿e, bêd¹c pustelnikiem, ¿yæ poród t³umu w³asnych myli.
Przebywaj¹c sam na sam ze sob¹ mo¿na wci¹¿ dowiadczaæ
nat³oku sprzecznych uczuæ, trosk i myli. Mo¿emy byæ bombardowani wewnêtrznym zgie³kiem uwewnêtrznionych przekazów,
które nie pochodz¹ od Boga, i wyczerpani wewnêtrznym zamêtem, który jest wynikiem stresu. Czasami szukamy towarzystwa
innych tylko po to, ¿eby unikn¹æ tego gronego wewnêtrznego
t³umu.
Wêdrówka na pustyniê zaczyna siê w sercu; d¹¿enie do prostoty zaczyna siê od wewn¹trz. Istot¹ samotnoci jest wewnêtrzne milczenie, spokój, zakorzenienie w swoim ciele, w zdrowych
relacjach, w Bogu. Pustynia jest miejscem, które pomaga to zrozumieæ; ujawnia wewnêtrzne wzburzenie, które rodzi zamêt i rozproszenie.
20. W wiecie, jeli pope³nimy wykroczenie, nawet w sposób
niezamierzony, zostajemy wrzuceni do wiêzienia; podobnie wiêc sami powinnimy siê wrzucaæ do wiêzienia za
w³asne grzechy, tak aby ich dobrowolne wspomnienie
mog³o uprzedziæ karê, która ma nast¹piæ.
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Amma Synkletyka zachêca³a swoje uczennice, ¿eby uda³y siê
do dobrowolnego wiêzienia: miejsca wewnêtrznej refleksji,
w którym dokonuje siê uczciwej samooceny i  patrz¹c na swe ¿ycie  rozpoznaje obszary wymagaj¹ce przemiany, pojednania
i uzdrowienia. Chcia³aby, ¿ebymy pielêgnowali wiadomoæ
tego, ¿e zostalimy stworzeni, naszej zdrowej zale¿noci od Boga
i wzajemnego powi¹zania z innymi. Wiêzienie to staje siê miejscem ³aski, w którym rozpoczyna siê przemiana.
Wzrastaj¹c w samowiadomoci, zaczynamy zdawaæ sobie
sprawê z niepotrzebnych wiêzieñ, w których siê zamknêlimy.
Czasami te dobrze znane wiêzienia mog¹ siê wydawaæ bezpieczniejsze ni¿ ryzykowna wyprawa na zewn¹trz ku wolnoci. Jezus
chêtnie poprowadzi³by nas ku wolnoci, ale jest delikatny i wzywa nas tylko wtedy, gdy jestemy gotowi i chêtni do wyruszenia
w drogê.
21. Tak jak skarb, który zosta³ pokazany, traci na wartoci, tak
te¿ cnota, która jest znana, ginie. Tak jak wosk topnieje w pobli¿u ognia, tak te¿ duszê niszcz¹ pochwa³y, odbieraj¹c jej
wszelkie owoce jej trudów.
Duchowoæ pustyni jest duchowoci¹ ukryt¹. Asceci pustyni
d¹¿yli do tego, ¿eby znikn¹æ z pamiêci innych. Byæ widocznym
dla innych oznacza³o zejæ z obranej drogi; cnota widziana jest
cnot¹ utracon¹.
Amma Synkletyka zdawa³a sobie sprawê, ¿e wewnêtrzne dzie³o cz³owieka jest wra¿liwe i delikatne. Jest to punkt, w którym
jestemy najbardziej nara¿eni na atak; punkt, w którym ujawnia
siê prawdziwe ja, nieznane i nie poddane próbie. Ze wzglêdu
na podwiadom¹, wrodzon¹ potrzebê ochrony tej delikatnej bezbronnoci, podczas wewnêtrznej wêdrówki jestemy podatni na
pychê. Amma Synkletika chcia³a ostrzec swe uczennice przed tym
niebezpieczeñstwem.
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22. Tak samo, jak nie da siê byæ równoczenie rolin¹ i ziarenkiem, tak te¿ i my nie mo¿emy byæ otoczeni wiatowymi
honorami, a jednoczenie przynosiæ owoce niebieskie.
Wiêkszoæ ludzi stanowi mozaikê dojrza³oci i niedojrza³oci.
Bóg stwarza cz³owieka, obdarzaj¹c go wspania³ymi mo¿liwociami, które wymagaj¹ starannej pielêgnacji i stwarzania okazji do
wzrostu. Jeli cierpliwie uprawiaæ wewnêtrzny ogród, ziarno
dojrza³oci kie³kuje. W rezultacie uzyskuje siê wzrost, dojrza³oæ
i owoc. Dzia³ania przynosz¹ce odwrotny do zamierzonego skutek, oszukiwanie samego siebie nie pozwalaj¹ temu ziarnu wzejæ
i pozostawiaj¹ cz³owieka w zastoju niedojrza³oci.
Amma Synkletyka konsekwentnie odrzuca uznanie ze strony
wiata. Martwi siê, ¿e honory, jakie oddaje nam spo³eczeñstwo,
mog¹ umniejszyæ ¿arliwe zaanga¿owanie w wêdrówkê wewnêtrzn¹. Nic nie powinno odwieæ nas od przyznawania Jezusowi
pierwszeñstwa w naszym ¿yciu.
23. Moje dzieci, wszyscy chcemy byæ zbawieni, ale ze wzglêdu na powtarzaj¹ce siê zaniedbania, zbaczamy z drogi zbawienia.
Amma Synkletyka nie mówi o pierwszym zbawieniu, którego dostêpujemy przyjmuj¹c orêdzie Jezusa z Nazaretu. Tym, co
interesuje j¹ najbardziej, jest prze¿ywanie zbawienia, czyli pójcie
na serio za Jezusem. Zaniedbanie jest zwodnicze, na pocz¹tku
czêsto wydaje siê dobre. Pozornie nieszkodliwe decyzje mog¹
wytworzyæ efekt kuli nie¿nej  stajemy siê niewiadomi i nieuwa¿ni w wielu sprawach. St¹d potrzeba czujnoci i uwagi, rozeznawania kierunku dokonywanych wyborów.
24. Musimy uzbroiæ siê we wszelk¹ mo¿liw¹ broñ przeciwko
demonom. Atakuj¹ nas bowiem z zewn¹trz, a tak¿e wznie62
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caj¹ zamieszanie od wewn¹trz; dusza za jest jak statek, nad
którym przewalaj¹ siê wielkie fale, a równoczenie ci¹gnie
go na dno nadmierna iloæ ³adunku. Tak samo i my: tracimy
równie wiele przez winy pope³nione na zewn¹trz, jak i przez
myli, jakie dopuszczamy wewn¹trz. Musimy wiêc uwa¿aæ
na ataki ze strony ludzi, które przychodz¹ z zewn¹trz, a jednoczenie odpieraæ napaci ze strony w³asnych myli.
Pierwotny Koció³ czêsto wskazywa³ na dzia³anie demonów.
Chrzecijanie pierwszych wieków nie dysponowali pojêciami jêzyka psychologii dla opisania dowiadczeñ wewnêtrznej zawieruchy; wszystko przypisywano dzia³aniu demonów, prawdziwemu z³u, jak równie¿ osobistemu grzechowi lub zranieniu. Amma
Synkletyka zachêca, ¿eby w skupieniu i czujnoci uwiadomiæ
sobie ród³a wewnêtrznego zamêtu: wszystkie rzeczy, które rozpraszaj¹ cz³owieka, które frustruj¹ i pozbawiaj¹ energii.
Zachêca te¿, ¿ebymy byli wiadomi, gdy dajemy nadmierny
upust naszej uwewnêtrznionej nienawici do siebie. Kiedy uwiadamiamy sobie, które elementy wewnêtrznego ja s¹ podatne na
ataki ze strony innych, mo¿emy siê przygotowaæ, tak by trudniej
by³o nas zaskoczyæ. Ataki, zarówno wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne, podsycaj¹ uwewnêtrznione przekazy, mówi¹ce o bezwartociowoci, o niedostatkach, o wszystkim, czym nie jestemy,
a powinnimy byæ. To wszystko wzmacnia i utrwala uwewnêtrznione przekazy nienawici do siebie.
Amma Synkletyka zachêca, bymy byli czujni i wiadomi tego,
jak reagujemy, kiedy  a nie jeli  te ataki siê zdarzaj¹. Dziêki
samowiadomoci mo¿emy reagowaæ w³aciwie i zadbaæ o siebie,
kiedy nast¹pi¹.
25. Tu na ziemi nie jestemy wolni od pokus. Mówi bowiem
Pismo: «Niech ten, kto stoi, baczy, aby nie upad³» (1 Kor 10,
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12). ¯eglujemy w ciemnoci. Psalmista nazywa nasze ¿ycie
morzem, a morze jest albo pe³ne podwodnych ska³, albo
wzburzone, albo spokojne. Jestemy jak ci, którzy ¿egluj¹
po spokojnym morzu, za ludzie w wiecie s¹ jak ci, którzy
¿egluj¹ po wzburzonym morzu. Obieramy kurs zawsze kieruj¹c siê S³oñcem sprawiedliwoci, ale czêsto mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ¿yj¹cy w wiecie ocaleje mimo burzy i ciemnoci,
poniewa¿ czuwa tak, jak powinien, my natomiast pójdziemy na dno, mimo ¿e p³yniemy po spokojnym morzu, poniewa¿ stracilimy z oczu nasz¹ przewodniczkê  sprawiedliwoæ.
Amma Synkletyka doskonale zdawa³a sobie sprawê, ¿e ci, którzy wiadomie podjêli wewnêtrzn¹ wêdrówkê, którzy rozwinêli
w sobie poczucie wewnêtrznego wyciszenia i spokoju, mog¹ szybko zaniedbaæ troskê o w³asn¹ wiadomoæ i ulec atakowi z zaskoczenia. Nigdy nie mo¿emy zak³adaæ, ¿e ju¿ dotarlimy na miejsce. Wewnêtrzna wêdrówka jest sposobem ¿ycia, procesem przemiany, który trwa a¿ do mierci.
Mo¿emy równie¿ prze¿ywaæ z³udny spokój wówczas, gdy nie
zajmujemy siê wewnêtrznym wiatem. Prawdziwego spokoju nie
mo¿na narzuciæ ani wprowadziæ w ¿ycie sam¹ si³¹ woli. Niewiadomoæ wewnêtrznego zamêtu lub wezwania do wzrostu nie jest
prawdziwym spokojem. Prawdziwy wewnêtrzny spokój jest zakorzeniony w sile i w rzeczywistoci. Daje on poczucie zmierzania w stronê ¿ycia, w stronê tego, co boskie. Towarzyszy mu czystoæ motywów i czystoæ serca.
26. Istnieje ¿al po¿yteczny i ¿al niszcz¹cy. Ów pierwszy rodzaj
¿alu to p³acz z powodu w³asnych win i nad s³aboci¹ blinich, który s³u¿y temu, by nie straciæ z oczu w³asnego celu
i przylgn¹æ do doskona³ego dobra. Ale istnieje równie¿ ¿al
pochodz¹cy od nieprzyjaciela, pe³en szyderstwa, nazywa64
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ny przez niektórych acedi¹. Tego ducha trzeba wyrzuciæ,
g³ównie za pomoc¹ modlitwy i piewania psalmów.
Duchowoæ pustynna rozumia³a, ¿e zdrowy ¿al jest dynamiczny i przemieniaj¹cy: porusza cz³owiekiem. ¯al mo¿e pomóc siêgn¹æ do ród³a wspó³czucia i okazywaæ je sobie i innym. Mo¿e te¿
byæ okazj¹ do tego, ¿eby pozwoliæ sobie na odpoczynek we wspó³czuciu Boga.
¯al, który podsyca wewnêtrzny zamêt, który nie chce ust¹piæ,
który prowadzi do mierci, a nie do ¿ycia, który wreszcie odci¹ga od prawdziwego ja, musi zostaæ albo wykorzeniony, albo
uzdrowiony. Kierownik duchowy, doradca lub psychoterapeuta
mo¿e pomóc w znalezieniu sposobu na to, ¿eby pozbyæ siê spraw,
które s¹ przyczyn¹ naszego ¿alu, i iæ naprzód.
Amma Teodora
Amma Teodora ¿y³a w V wieku na pustyni egipskiej. Niewiele wiadomo na jej temat  niektórzy myl¹ Ammê Teodorê z innymi kobietami, nosz¹cymi to samo imiê. Wiemy, ¿e by³a znajom¹
arcybiskupa Teofila z Aleksandrii i ¿e mnisi czêsto przychodzili
do niej po radê w sprawach ¿ycia monastycznego.
Teodora troszczy³a siê o to, ¿eby jej uczennice cechowa³y siê
samodyscyplin¹, która wytrzyma³aby wewnêtrzne i zewnêtrzne
konflikty. Jest ona równie¿ jedn¹ z pierwszych osób, które da³y
opis acedii.
Jej wspomnienie obchodzimy 11 wrzenia.
Sentencje Ammy Teodory
1. Amma Teodora zapyta³a arcybiskupa Teofila o pewne zdanie Aposto³a: Co to znaczy: «wyzyskuj¹c ka¿d¹ chwilê sposobn¹» (Kol 4, 5)?. On odrzek³: Zdanie to wskazuje, jak
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mo¿na odnieæ korzyæ z ka¿dej sytuacji. Na przyk³ad, gdy
jest to dla was czas dostatku, pokor¹ i cierpliwoci¹ wykorzystajcie czas dostatku i wyci¹gnijcie z niego korzyæ.
A mo¿e jest to czas hañby? Wykorzystajcie go przez rezygnacjê. Tak wszelkie niesprzyjaj¹ce okolicznoci mog¹, jeli zechcemy, okazaæ siê dla nas korzystne.
¯ycie nieustannie dostarcza okazji do uczenia siê. Relacje z innymi oraz s³uchanie innych s¹ okazjami do tego, ¿eby wzrastaæ.
Wzrost dokonuje siê dziêki refleksji nad tymi relacjami; jeli to
konieczne, mo¿emy udaæ siê z naszymi refleksjami i troskami do
naszego doradcy. Pielêgnuj¹c wiadomoæ Boga, zaczynamy traktowaæ spotkania z blinimi jako dar i kszta³tujemy w sobie otwartoæ na ¿ycie. Teodora przestrzega, ¿ebymy zachowali równowagê we wszystkich aspektach ¿ycia i nie popadli w ¿adn¹ skrajnoæ.
2. Usi³ujmy wejæ przez ciasn¹ bramê. Podobnie jak z drzewami, które, jeli nie przetrwa³y zimowych burz, nie mog¹
zrodziæ owoców, tak te¿ jest i z nami. Obecny wiek jest czasem burzy i tylko przez wiele ucisków i pokus mo¿emy
zdobyæ dziedzictwo w królestwie niebieskim.
Asceci pustynni ¿yli w bliskoci z natur¹, czêsto pozostawali
na jej ³asce. To w du¿ym stopniu kszta³towa³o ich rozumienie siebie i Boga. Ich ¿ycie by³o cile zwi¹zane z rytmem surowych zim
i urodzajnych wiosen.
Bóg mo¿e wykorzystaæ ka¿de dowiadczenie tak, aby s³u¿y³o
wzrostowi i przemianie. Zimowe burze nie s¹ znakiem, ¿e Bóg
opuci³ cz³owieka. Gdy refleksyjnie odpowiadamy na obecnoæ
Bo¿¹ w takich chwilach, staj¹ siê one prób¹ naszego zobowi¹zania do wytrwa³oci. Pog³êbiaj¹ nasze zaanga¿owanie w wewnêtrzn¹ wêdrówkê i u³atwiaj¹ upodobnienie siê do Chrystusa. Takie
okresy nadejd¹. Jeli bêdziemy przygotowywaæ siê na ich nadej66
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cie i jeli bêdziemy dbaæ o siebie, przetrwamy je bez szwanku.
Ró¿norodnoæ okresów liturgicznych mo¿e byæ po¿ytecznym
przypomnieniem, ¿e przychodz¹ trudne chwile i ¿e Bóg jest z nami równie¿ wtedy.
3. Dobrze jest ¿yæ w pokoju, gdy¿ cz³owiek m¹dry praktykuje nieustann¹ modlitwê. Zaprawdê wielk¹ rzecz¹ jest, jeli
asceci ¿yj¹ w pokoju, zw³aszcza m³odsi. Musicie jednak
zdawaæ sobie sprawê, ¿e gdy tylko postanawiacie ¿yæ w pokoju, od razu pojawia siê z³o i przyt³acza wasze dusze ciê¿arem acedii, bojaliwoci, oraz z³ych myli. Atakuje tak¿e
wasze cia³a chorob¹, os³abieniem, rozlunieniem kolan oraz
wszystkich cz³onków. Pozbawia si³ duszê i cia³o, tak ¿e cz³owiekowi wydaje siê, ¿e jest chory i nie jest w stanie siê
modliæ. Ale jeli jestemy czujni, wszystkie te pokusy mijaj¹. By³ pewien asceta, który zawsze dostawa³ przeziêbienia
i gor¹czki, gdy tylko zaczyna³ siê modliæ; cierpia³ wówczas
na ból g³owy. Bêd¹c w tym stanie, asceta pomyla³: «Jestem
chory i bliski mierci; zanim wiêc umrê, wstanê i bêdê siê
modli³». Rozumuj¹c w ten sposób, asceta zachowa³ samodyscyplinê. Gdy koñczy³ siê modliæ, gor¹czka ustêpowa³a.
Tak dziêki swemu rozumowaniu, opar³ siê pokusie, odda³ siê
modlitwie i potrafi³ przezwyciê¿yæ niebezpieczne myli.
Pokój wewnêtrzny, do osi¹gniêcia którego wzywa Teodora, nie
polega na wyeliminowaniu dowiadczenia zamêtu, jest natomiast
si³¹, która prowadzi do ¿ycia i do integracji umys³u, cia³a, duszy
i ducha. Pokój stanowi³ wartoæ wysoko cenion¹ przez pustynnych
ascetów i mnichów. Zdawali sobie sprawê z tego, ¿e pokój rodzi
siê w sercu cz³owieka.
4. Do pewnej pobo¿nej osoby kto odezwa³ siê w sposób obraliwy. Ta za odpowiedzia³a: «Mog³abym odpowiedzieæ
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ci w ten sam sposób, ale Bo¿e przykazanie zamyka mi
usta». Potem znowu powiedzia³a: Chrzecijan rozprawiaj¹c z manichejczykiem na temat cia³a, rzek³: «Utrzymuj swe
cia³o w dyscyplinie, a zobaczysz, ¿e s³u¿y ono Temu, kto je
stworzy³».
Amma Teodora przestrzega³a swoje uczennice, ¿eby nie pozwala³y, by ich ¿yciem kierowa³y cielesne namiêtnoci, po¿¹dania,
emocje, nastawienia i uprzedzenia. Namiêtnoci, po¿¹dania i emocje s¹ darami od Boga, ale nie powinny one wytr¹caæ nas z równowagi, dominowaæ lub przejmowaæ kontroli. Teodora wzywa,
bymy doprowadzili nasz wiat wewnêtrzny i zewnêtrzny do
wzajemnej zgodnoci i harmonii. Na tym polega wewnêtrzna
wolnoæ i prostota.
5. Amma Teodora stwierdzi³a, ¿e nauczycielowi powinno byæ
obce d¹¿enie do dominacji, pró¿nej chwa³y i pychy. Nie powinien on dawaæ siê nabraæ na pochlebstwa albo pozwalaæ,
by zalepi³y go prezenty, by rz¹dzi³ nim brzuch lub panowa³ nad nim gniew. Powinien byæ w miarê mo¿liwoci cierpliwy, ³agodny i pokorny; wypróbowany i bezstronny, pe³en troski i mi³oci do dusz.
Amma Teodora k³ad³a nacisk na to, ¿eby przewodnicy duchowi mieli zdrowe podejcie do w³adzy. Rozumia³a bowiem dynamikê w³adzy zachodz¹c¹ w relacji kierownictwa duchowego sk³ada³a na barki przewodnika odpowiedzialnoæ za zachowanie
w³aciwych granic. Jeli czyj¹kolwiek motywacj¹ jest d¹¿enie do
w³adzy, to osoba taka stanowi zagro¿enie dla innych.
Teodora poucza, ¿e wszyscy autentyczni nauczyciele sami
weszli na drogê wzrostu duchowego i ucz¹ tylko tego, czego nauczyli siê sami i co wypracowali we w³asnym ¿yciu. Podstaw¹ jest
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tu dojrza³oæ, która przejawia siê w ¿yciu zrównowa¿onym i zdyscyplinowanym.
6. Ani asceza, ani posty, ani ¿adne cierpienie nie mo¿e nas zbawiæ, mo¿e to uczyniæ jedynie prawdziwa pokora. By³ pewien
anachoreta, który potrafi³ wyrzucaæ z³e duchy; pewnego
razu zapyta³ je: Dlaczego uciekacie? Czy to przez posty?.
Odpowiedzia³y mu: My te¿ nie jemy ani nie pijemy.
A mo¿e przez czuwania?. Odpowiedzia³y: My te¿ nie
pimy. A mo¿e przez oddzielenie od wiata?. My te¿
mieszkamy na pustyni. Jaka si³a sprawia zatem, ¿e uciekacie?. Rzek³y: Nic nie mo¿e nas pokonaæ, z wyj¹tkiem
pokory. Czy rozumiecie, ¿e pokora zwyciê¿a demony?.
Pokora to uczciwa, akceptuj¹ca i kochaj¹ca samowiedza i wiadomoæ, ¿e jestemy w pe³ni ludmi, stworzonymi i obdarowanymi przez Boga  zrównowa¿ona przez g³êbok¹ wiadomoæ
Bo¿ej ³aski. Pokora nie os³abia, lecz wzmacnia poczucie w³asnej
wartoci.
Ostatecznym celem wêdrówki pustynnej jest pe³ne zjednoczenie z Bogiem w mi³oci. Asceza jest po¿ytecznym rodkiem do
celu, jakim jest owo zjednoczenie, nie za celem samym w sobie.
Nie wolno myliæ procesu z jego celem.
7. By³ pewien asceta, który, ze wzglêdu na ogrom nêkaj¹cych
go pokus, rzek³: «Odejdê st¹d». Gdy wk³ada³ sanda³y, zauwa¿y³ innego ascetê, który równie¿ wk³ada³ sanda³y. Ów
drugi asceta powiedzia³: «Czy to ze wzglêdu na mnie odchodzisz? Bo ja idê przed tob¹, dok¹dkolwiek siê udajesz».
Dok¹dkolwiek uciekamy, zawsze spotkamy tam siebie. Nie ma
sensu uciekanie przed trudnymi sytuacjami  sami jestemy czêci¹ problemu. Trudnoci s¹ zaproszeniem do wzrostu w samo69
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wiadomoci, w cierpliwoci, w wewnêtrznej sile, w pokorze i samoakceptacji oraz w ogromnej i bezwarunkowej mi³oci Bo¿ej.
Trudnoci ucz¹ postêpowania po prawdziwej drodze zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia pokoju.
Teodora wzywa³a swoje uczennice, ¿eby zwraca³y uwagê na
ewentualne nieprzyjemne motywy d¹¿enia do zmiany swego
po³o¿enia. Zastanawiaj¹c siê, czy dokonaæ zmian, musimy rozeznaæ, czy wewnêtrzny impuls jest ucieczk¹ od trudnoci, czy te¿
prowadzi do ¿ycia. Doæ czêsto znaczenie takiego wewnêtrznego
impulsu nie jest oczywiste.
8. Tak jak siedz¹c przy stole zastawionym wieloma potrawami kosztujesz niektórych bez przyjemnoci, tak te¿, gdy zdarzy ci siê s³yszeæ wieckie rozmowy, staraj siê, by twoje serce
by³o skierowane ku Bogu. Dziêki takiemu usposobieniu
bêdziesz ich s³ucha³ nie znajduj¹c w nich upodobania i nie
poniesiesz ¿adnej szkody.
Na pustyni pielêgnuje siê za¿y³oæ z Bogiem, która odsiewa
wszystko, co szkodliwe. Szkodê przynosi tylko to, co przenika
serce.
Warto postawiæ sobie pytanie, czy wiadomie rozeznajemy to,
czego s³uchamy, co ogl¹damy w telewizji i czytamy? ¯yjemy
w bardzo ha³aliwym spo³eczeñstwie. To, co do nas dociera, wywiera wp³yw na umys³y i serca. Pielêgnowanie postawy kontemplacyjnej we w³asnym sercu wymaga wiadomego i celowego
wysi³ku. Mo¿emy byæ krytyczni w stosunku do tego, co nas porusza i czym karmimy swój umys³, serce i wnêtrze.
9. Pewien asceta cierpia³ z powodu podra¿nienia skóry, toczy³o go tak¿e robactwo. Asceta ów by³ niegdy bardzo bogaty. Rzek³y wiêc do niego demony: Jak mo¿esz ¿yæ w ten
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sposób, toczony przez robaki?. Ale asceta ów, dziêki wielkoci swojej duszy, odniós³ nad nimi zwyciêstwo.
Teodora ostrzeg³a uczennice, ¿e mo¿e zdarzyæ siê taka sytuacja,
¿e spotkaj¹ kogo szczególnego, dowiadcz¹ poruszenia serca lub
kto zakwestionuje podjête przez nie zobowi¹zania. Tak¿e
i w naszym przypadku, gdy która z relacji  z koleg¹ lub przyjacielem  staje siê trudna, inne relacje zaczynaj¹ wydawaæ siê bardziej atrakcyjne. Zaczynamy wówczas spogl¹daæ w przesz³oæ,
przywo³ywaæ czu³e wspomnienia i romantyczne iluzje w przekonaniu, ¿e kiedy by³o lepiej, ni¿ jest teraz.
Gdy napotykamy trudnoci, mo¿e nam siê wydawaæ, ¿e Bóg
nas opuci³. W takich chwilach jest rzecz¹ m¹dr¹ rozeznaæ wraz
z drug¹ osob¹ odczuwany przez nas kierunek Bo¿ego powo³ania
i trwaæ niewzruszenie w wype³nianiu podjêtych zobowi¹zañ.
Wybieraj¹c wiernoæ, zyskujemy wielkoæ duszy i duchow¹ dojrza³oæ.
10. Pewien asceta zapyta³ ammê Teodorê: W jaki sposób powstaniemy przy zmartwychwstaniu umar³ych?. Odpowiedzia³a mu: Znakiem obietnicy, przyk³adem i pierwowzorem jest Ten, który dla nas umar³ i zmartwychwsta³, Chrystus, nasz Bóg.
Teodora ¿ywi³a mocn¹, niez³omn¹ nadziejê i ufnoæ w zmartwychwstanie. Zachowuj¹c jednoæ ducha z Bogiem, wiedzia³a, ¿e
ostateczne zjednoczenie z Nim nast¹pi dopiero podczas zmartwychwstania po mierci. Podobnie jak inni asceci i mnisi, zawsze
stawia³a sobie przed oczy mieræ  a tym samym równie¿ powszechne powstanie z martwych.
Id¹c drog¹ pustyni pielêgnowano wiadomoæ ma³ych przeb³ysków zmartwychwstania, widocznych ju¿ teraz, oraz nadziejê, ugruntowan¹ w powstaniu z martwych.
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