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Czlowiek
o niewytlumaczalnym zyciu.
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By³ sobie cz³owiek o imieniu Mojud. ¯y³ w miasteczku,
gdzie pracowa³ jako zwyk³y urzêdnik i wygl¹da³o na to, ¿e
do koñca swoich dni bêdzie kontrolerem miar i wag.
Pewnego dnia, gdy przechodzi³ ogrodami wiekowego bu-
dynku w pobli¿u swego domu, ukaza³ mu siê Khidr, tajem-
niczy przewodnik sufich ubrany w po³yskuj¹c¹ zieleñ.
Khidr rzek³: „Cz³owieku œwietlanych perspektyw! Porzuæ
sw¹ pracê i spotkajmy siê za trzy dni na brzegu rzeki” – po
czym znik³.
Mojud z lêkiem stan¹³ przed szefem, mówi¹c, ¿e musi
odejœæ. Na wieœæ o tym mieszkañcy miasteczka mówili:
„Biedny Mojud! Zwariowa³”. Do pracy na jego miejsce wie-
lu by³o chêtnych, wkrótce wiêc o nim zapomniano.
Na umówionym spotkaniu Khidr rzek³: „Zerwij swe ubra-
nie i rzuæ siê do rzeki. Mo¿e ktoœ ciê uratuje”.
Mojud tak zrobi³, choæ zastanawia³ siê, czy nie oszala³.
Umia³ p³ywaæ, nie uton¹³ wiêc, ale przez d³ugi czas p³yn¹³
z pr¹dem. Wreszcie pewien rybak wci¹gn¹³ go do ³odzi ze
s³owami: „Niem¹dry cz³owieku! Pr¹d jest silny. Co robisz?”.
Mojud odpar³: „Naprawdê nie wiem”.
„Jesteœ szalony, ale zabiorê ciê do mego sza³asu z trzciny,
zobaczymy, co da siê dla ciebie zrobiæ” – rzek³ rybak.
Gdy rybak odkry³, ¿e Mojud mówi piêknym jêzykiem, uczy³
siê od niego czytaæ i pisaæ. W zamian dawa³ mu jeœæ i uczy³
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swej pracy. Po kilku miesi¹cach Khidr pojawi³ siê znowu,
tym razem przy ³ó¿ku Mojuda. Rzek³: „Wstañ, opuœæ tego
rybaka. Bêdziesz mia³ zapewniony byt”.
Mojud od razu ubra³ siê jak rybak, wyszed³ z sza³asu i po
omacku dotar³ do drogi.
O œwicie spotka³ rolnika jad¹cego na oœle na targowisko.
„Szukasz pracy?” – zapyta³ rolnik. – „Potrzebujê kogoœ do
pomocy w wo¿eniu zakupów”.
Mojud zgodzi³ siê. Pracowa³ dla rolnika prawie dwa lata.
Dowiedzia³ siê wiele o rolnictwie, ale i czegoœ jeszcze.
Gdy pewnego popo³udnia belowa³ we³nê, pojawi³ siê Khidr
i rzek³: „Zostaw tê pracê i idŸ do Mosul. Wykorzystaj swe
oszczêdnoœci i zostañ handlarzem skór”.
Mojud pos³ucha³.
W Mosul handlowa³ skórami przez trzy lata i w tym czasie
ani razu nie widzia³ Khidra. Zaoszczêdzi³ ca³kiem spor¹
sumê pieniêdzy i myœla³ o kupnie domu, ale wtedy pojawi³
siê Khidr i rzek³: „Oddaj mi swe pieni¹dze i opuœæ miasto.
IdŸ do Samarkandy i pracuj tam dla sklepikarza”.
Mojud tak te¿ uczyni³.
Wkrótce zacz¹³ przejawiaæ niew¹tpliwe oznaki oœwiecenia.
Uzdrawia³ chorych, w wolnym czasie pomaga³ w sklepie,
zaœ jego wiedza o tajemnicach pog³êbia³a siê.
Duchowni, filozofowie i inni ludzie przychodzili do niego
i pytali: „U kogo pobiera³eœ nauki?”.
„Trudno powiedzieæ” – odpowiada³ Mojud.
Jego uczniowie pytali: „Jak zacz¹³eœ sw¹ karierê?”.
„Jako prosty urzêdnik” – mówi³ Mojud.
„I zrezygnowa³eœ, by poœwiêciæ siê samoumartwianiu?”.
„Nie, ja tylko zrezygnowa³em”.
Ludzie nie rozumieli go. Postanowili opisaæ historiê jego
¿ycia.
„Kim by³eœ?” – pytali.
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„Wskoczy³em do rzeki i zosta³em rybakiem, ale w œrodku
pewnej nocy opuœci³em sza³as. Potem zosta³em robotni-
kiem w polu. Gdy belowa³em we³nê, odmieni³em siê i po-
szed³em do Mosul, gdzie handlowa³em skórami. Zaoszczê-
dzi³em trochê pieniêdzy, ale je odda³em. Przyszed³em wtedy
do Samarkandy, by pracowaæ u sklepikarza. I tu teraz je-
stem”.
„To niewyt³umaczalne zachowanie nie rzuca jednak œwia-
t³a na twoje dziwne dary i cudowne przypadki” – powie-
dzieli biografowie.
„Tak w³aœnie jest” – odpar³ Mojud.
Biografowie stworzyli wiêc cudown¹, fascynuj¹c¹ historiê
Mojuda – poniewa¿ wszyscy œwiêci musz¹ mieæ historiê
zgodn¹ z upodobaniami s³uchacza, a nie z rzeczywistym
¿yciem. I nikt nie mo¿e mówiæ o Khidrze wprost, dlatego
ta opowieœæ nie jest prawdziwa. Obrazuje ¿ycie. To praw-
dziwe ¿ycie jednego z najwiêkszych sufich.

Ta opowieœæ jest jedn¹ z najwspanialszych. Ma szczególny klimat,
który tylko opowiadanie sufickie mo¿e mieæ. Nie da siê go z niczym
porównaæ. Jeœli je zrozumiesz, zrozumiesz tajemnicê religii.

Ten klimat jest czêœci¹ podstawy religijnej œwiadomoœci. Religijna
przemiana nie mo¿e bez niego nast¹piæ. S³uchaj wiêc tej opowieœci
tak uwa¿nie, jak to mo¿liwe. Pozwól temu klimatowi wnikn¹æ w swe
istnienie. Ta historia mo¿e otworzyæ drzwi, mo¿e spowodowaæ tak
radykaln¹ zmianê w twoim ¿yciu, ¿e ju¿ nigdy nie bêdziesz taki sam.
Jednak trzeba zrozumieæ j¹ bardzo dok³adnie, bardzo wnikliwie, z mi-
³oœci¹, poniewa¿ jest to dziwna opowieœæ.

To nie jest tylko opowiadanie. Opowiadania sufickie nie s¹ tylko
opowiadaniami. Nie istniej¹ po to, by ciê czymœ zaj¹æ, dostarczyæ ci
rozrywki. Nauczaj¹ metod, wskazuj¹ coœ, pokazuj¹. S¹ drogowska-
zami ku nieznanemu, palcami wskazuj¹cymi ksiê¿yc. Zapamiêtaj
powiedzenie sufich: „Nie gryŸ mojego palca, patrz, co pokazujê”.
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Te opowieœci mog¹ rozbawiæ, ale nie temu s³u¿¹. Odzwierciedlaj¹
to, co poza. Mówi¹ niewypowiadalne, próbuj¹ wyraziæ niewyra¿alne.
Nie dotycz¹ zwyk³ego ¿ycia, przyziemnoœci. Mówi¹ o najg³êbszym po-
szukiwaniu prawdy, centrum istnienia. S¹ œwietne jako metody. Jeœli
skupisz siê i pomedytujesz nad t¹ histori¹, w twoim istnieniu coœ siê
wydarzy. Opowiadanie jest na jednym planie, a objawienie na innym,
równoleg³ym. Jeœli nie poznasz smaku tego objawienia, przegapisz
ca³y sens – to bardzo ³atwo. Zrozumienie tego opowiadania wymaga
wielkiej inteligencji, wiêc mobilizuj si³y. B¹dŸ zintegrowany przez tych
kilka chwil. S³uchaj najbardziej totalnie jak zdo³asz, zamieñ siê w s³uch.
B¹dŸ. Ta historia ma ogromn¹ wartoœæ.

W „O tym, co Alicja odkry³a po drugiej stronie lustra” Lewisa
Carrolla jest taki oto piêkny fragment:

Gdy Alicja znalaz³a siê w œwiecie, w który nie mog³a uwie-
rzyæ, królowa powiedzia³a: „Œmiem twierdziæ, ¿e nie mia-
³aœ zbyt wiele praktyki. Ja czasem przed œniadaniem uwie-
rzy³am w nie mniej ni¿ w szeœæ niemo¿liwych rzeczy!”.

To jest tajemnica tego opowiadania. Lewis Carroll mówi tu coœ
niezwykle wartoœciowego. Tajemnic¹ tego opowiadania jest sztuka wie-
rzenia, zaufania i mówienia egzystencji „tak”. Gdy wierzysz w niemo¿-
liwe, niemo¿liwe staje siê mo¿liwe. Jak to siê dzieje?

Coœ jest niemo¿liwe tylko dlatego, ¿e nie masz odwagi wierzyæ.
Ka¿da myœl mo¿e staæ siê rzeczywistoœci¹, cokolwiek dzieje siê w œwia-
domoœci, mo¿e staæ siê rzeczywiste na zewn¹trz. Cokolwiek dzieje siê
na zewn¹trz, najpierw musi zdarzyæ siê wewn¹trz. Nasiono jest wch³a-
niane wewn¹trz, a drzewo pojawia siê na zewn¹trz. Jeœli masz wierz¹-
ce serce, nie ma rzeczy niemo¿liwych – nawet Bóg mo¿e istnieæ.

Potrzebujesz wierz¹cego serca. Umys³ wierz¹cy nie sprawdzi siê,
umys³ nie umie wierzyæ. Nie jest zdolny do wiary. Umys³ mo¿e tylko
w¹tpiæ. W¹tpliwoœæ jest dla niego naturalna, to jego nieod³¹czna ce-
cha. Jeœli zmusisz g³owê do wiary, wiara ukryje tylko twoje w¹tpliwoœ-
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ci. Nic to nie pomo¿e. Tak ¿yj¹ mahometanie, chrzeœcijanie, hinduiœci
i d¿iniœci. Ich wiara wynika z umys³u, a umys³ jest niezdolny do wiary.
Dla umys³u wiara jest niemo¿liwa, umys³ potrafi tylko w¹tpiæ. W¹tpli-
woœæ wyrasta z niego tak samo jak liœcie wyrastaj¹ z drzew.

Wiara wyrasta z serca. Serce nie potrafi w¹tpiæ, potrafi tylko wie-
rzyæ. Zatem wiara umys³u – w Bibliê, Koran, „Kapita³” Marksa, Maha-
virê, Moj¿esza czy Mao Tse Tunga – jest pseudo-wiar¹. G³owa potrafi
tworzyæ tylko substytuty. Zaanga¿uj siê w nie, a zmarnujesz swe ¿ycie.
Bêdziesz pustkowiem, pustyni¹. Nie rozkwitniesz, nigdy nie poznasz
oazy. Nie zaznasz ¿adnej radoœci, ¿adnego œwiêtowania.

Gdy mówiê, ¿e wiara niemo¿liwe mo¿e uczyniæ mo¿liwym, mó-
wiê o wierze w sercu – niewinnym sercu dziecka, które nie zna „nie”,
zna tylko „tak” niebêd¹ce przeciwieñstwem „nie”. Dziecko nie mówi
w sobie „nie”, a na zewn¹trz „tak”. G³owa tak dzia³a: „tak” na ze-
wn¹trz – „nie” wewn¹trz, „nie” na zewn¹trz – „tak” wewn¹trz. G³owa
jest schizofreniczna. Nigdy nie jest totalna, nie jest jednoœci¹. Gdy
serce mówi „tak”, po prostu mówi „tak”. Nie ma konfliktu, nie ma
podzia³u. Serce jest ca³e w tym „tak”. Taka jest prawdziwa wiara,
ufnoœæ – w sercu. Nie myœl, ale uczucie, ostatecznie istnienie.

Na pocz¹tku zaufanie jest uczuciem, ale w swoim ostatecznym
rozkwicie staje siê istnieniem. Tak zwane wierzenia zostaj¹ w g³owie,
nigdy nie stan¹ siê twoim uczuciem i nie mog¹ staæ siê twoim istnie-
niem. A jeœli coœ nie stanie siê twoim istnieniem, bêdzie tylko piêknym
snem, marnotrawstwem energii.

Wiara wymaga ryzyka. Mo¿e ciê to zdziwi, ale w¹tpienie jest bar-
dzo tchórzliwe. Zwykle s³yszysz, ¿e odwa¿ni w¹tpi¹, a tchórze wierz¹.
Tak te¿ jest, w pewnym sensie. Wiara g³owy jest tchórzliwa. Znasz
tylko ludzi wierz¹cych g³ow¹, wiêc to siê zgadza. IdŸ do meczetu, ko-
œcio³a czy œwi¹tyni, a znajdziesz tam mnóstwo tchórzy. Prawdziwa
wiara nie jest tchórzliwa – jest wielk¹ odwag¹, bohaterstwem.

W¹tpliwoœæ wynika ze strachu, w nim ma korzenie, jak mo¿e byæ
odwa¿na? Pojawia siê, bo ludzie chc¹ ochrony, poczucia bezpieczeñ-
stwa. Zaufaæ mo¿esz tylko wtedy, gdy jesteœ gotów wejœæ w niepew-
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noœæ, w niezbadane, gdy jesteœ gotów bez ¿adnej mapy p³yn¹æ ku nie-
znanemu. Zaufanie oznacza ogromn¹ odwagê. Tylko ktoœ odwa¿ny
mo¿e byæ religijny, bo tylko ktoœ odwa¿ny umie mówiæ „tak”.

W¹tpliwoœæ jest broni¹, ale nawet jeœli ciê chroni... zatrzymasz
siê, nie bêdziesz móg³ siê poruszaæ – poniewa¿ ka¿dy ruch przynosi
obawê, ka¿dy ruch jest ruchem w nieznane. W¹tpliwoœæ jest skutkiem
ubocznym lêku, pamiêtaj o tym.

Czym wiêc jest wiara? Wiara jest skutkiem ubocznym mi³oœci.
Wierzyæ mog¹ tylko ci, którzy wiedz¹, jak kochaæ. Mi³oœæ i wiara po-
chodz¹ z serca, w¹tpliwoœæ i lêk wynikaj¹ z g³owy. Kto ¿yje w g³owie,
pozostanie tchórzem. A tak naprawdê ktoœ taki ¿yje w g³owie, gdy¿
jest tchórzliwy. Boi siê pójœæ do serca, bo nigdy nie wiadomo, dok¹d
ono ciê zaprowadzi.

Serce poszukuje przygód, odkrywa tajemnice, zawsze jest w piel-
grzymce. Nigdy nie jest zaspokojone, odczuwa najg³êbsze niezadowo-
lenie, duchowe. Nigdy nigdzie nie zatrzymuje siê na d³u¿ej. Jest bar-
dzo zakochane w ruchu, w dynamice.

Serce bêdzie zaspokojone tylko wtedy, gdy dotrze do takiego
szczytu, z którego nie ma ju¿ dok¹d iœæ. Przyziemnoœæ go nie zadowo-
li. Serce nigdy nie jest tradycyjne, zawsze jest w rewolucji. Przeskakuje
z jednego stanu do innego. Zawsze wêdruje po omacku, ryzykuje. Jest
gotowe ryzykowaæ to, co ju¿ ma, dla nieznanego. Jego pragnieniem
jest poznanie tego, co naprawdê jest – na tym polega Bóg.

Serce têskni za przygod¹, za niebezpieczeñstwem, niezbadanym,
nieznanym, niepewnym. Marzy o doœwiadczeniu oceanu, chce znik-
n¹æ w ca³oœci. G³owa czuje lêk – przed umieraniem, znikniêciem.

Gdy strumieñ dotar³ do pustyni, g³owa mówi³a: „Nie pozwól wia-
trowi ciê wch³on¹æ. Dok¹d trafisz? Kim bêdziesz? Mo¿e twoja to¿sa-
moœæ zniknie na zawsze. Mo¿e ju¿ nie bêdziesz taki, jak teraz”. To by³a
g³owa, ale serce zrozumia³o szepty pustyni, w jego g³êbi pojawi³o siê
przekonanie: „Œmieræ na tej pustyni nie jest moim przeznaczeniem.
Muszê j¹ przebyæ, zaryzykowaæ. To niebezpieczne, nie ma ¿adnej gwa-
rancji”. Gdy strumieñ pomyœla³ o ryzyku, g³êboko w jego nieœwiado-
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moœci zaczê³y pojawiaæ siê przeb³yski, wspomnienia: „Tak, gdzieœ ju¿
tego doœwiadczy³em. By³em kiedyœ w ramionach wiatru”.

Gdy ufasz, nieœwiadomoœæ zaczyna wiele ujawniaæ. Odkrywa siê
tylko przed ufaj¹cym umys³em, ufaj¹cym istnieniem i œwiadomoœci¹.
Religia jest aromatem tego zaufania, doskona³ym, absolutnym. Ate-
izm wynika ze s³aboœci, bezsilnoœci, jest dekadencki. Spo³eczeñstwo
staje siê ateistyczne tylko wtedy, gdy umiera, traci wigor i m³odoœæ.
Gdy spo³eczeñstwo jest m³ode, ¿ywe i pe³ne wigoru, ³aknie nieznane-
go, têskni za niebezpieczeñstwem. Stara siê ¿yæ niebezpiecznie, bo
jest to jedyny sposób ¿ycia.

Ateista poœlizn¹³ siê, spaceruj¹c wzd³u¿ urwiska. Spadaj¹c, chwyci³
siê drzewa rosn¹cego w skalnej szczelinie. Ko³ysany przez zimny wiatr,
uœwiadomi³ sobie beznadziejnoœæ sytuacji – pod nim by³y ska³y, wspiê-
cie siê z powrotem na górê by³o niemo¿liwe. Opada³ z si³.

„Tylko Bóg mo¿e mnie uratowaæ. Nigdy nie wierzy³em w Boga,
ale mogê siê myliæ. Co mam do stracenia?” – tak sobie pomyœla³.

– Bo¿e! Jeœli istniejesz, ocal mnie, a uwierzê w ciebie!
Odpowiedzi nie by³o. Zawo³a³ wiêc znowu:
– Bo¿e, proszê! Nigdy w ciebie nie wierzy³em, ale jeœli teraz mnie

ocalisz, od tej pory bêdê w ciebie wierzy³.
– Oj nie, nie bêdziesz! – dobieg³ tubalny g³os. – Znam ten typ!
Mê¿czyzna by³ tak zaskoczony, ¿e niemal puœci³ ga³¹Ÿ.
– Proszê, Bo¿e! Mylisz siê! – krzycza³. – Jeœli mnie uratujesz, na-

prawdê bêdê w ciebie wierzy³!
– Oj nie, nie bêdziesz! – odpar³ Bóg. – W takiej sytuacji wszyscy

tak mówi¹.
Mê¿czyzna b³aga³ i przekonywa³.
– W porz¹dku, ocalê ciê – rzek³ w koñcu Bóg. – Puœæ ga³¹Ÿ.
– Puœciæ?! – oburzy³ siê mê¿czyzna. – Jeszcze nie zwariowa³em.

Ateizm zawsze jest tchórzliwy. Cz³owiek prawdziwie odwa¿ny na
pewno stanie siê religijny, a cz³owiek religijny na pewno jest odwa¿ny.


