POLSKA | Odszed? Wielki Mistrz Ajahn Thong
https://www.focolare.org/polska/2019/12/24/odszedl-wielki-mistrz-ajahn-thong/

Odszed? Wielki Mistrz Ajahn Thong

W po?owie lat dziewi??dziesi?tych dzi?ki Phramaha Thongratana, mnichowi, który spotka? si? z
Janem Paw?em II i pozna? Ruch Focolari z jego za?o?ycielk? Chiar? Lubich, Wielki Mistrz
sp?dzi? pewien okres w miasteczku Ruchu w Loppiano. Towarzyszy? mu jego m?ody ucze?
znany w ?wiecie katolickim jako Luce Ardente. Po pierwszych spotkaniach, z za?o?ycielk?
Ruchu Focolari, w Tajlandii narodzi?o si? pragnienie dialogu mi?dzy buddyzmem, a
chrze?cija?stwem. Wed?ug s?ów mnicha, dialog ten, powinien by? zrealizowany "delikatnie, z
wielk?, subteln? mi?o?ci? i zaanga?owaniem p?yn?cym z g??bi serca”. A ponadto: „Te dwa
okre?lenia - buddyzm i chrze?cija?stwo - to tylko dwa s?owa [...] dobro, mi?o??, jest tym co
jednoczy wszystkich ludzi ka?dej rasy, religii, j?zyka i sprawia ?e wszyscy mog? si? spotka? i
mieszka? razem”. St?d wywodzi si? jego tak zdecydowane i do pewnego stopnia zaskakuj?ce
zaanga?owanie: „Dopóki starczy mi tchu, dopóki mam ?ycie, b?d? stara? si? budowa?
prawdziwe i pi?kne relacje ze wszystkimi na ?wiecie”.
Tak przygotowany s?dziwy i czcigodny mnich przyby? do miasteczka Loppiano, gdzie
przebywa? w Centrum Duchowo?ci zwanym Claritas. Centrum to regularnie przyjmuje
zakonników z ró?nych zgromadze?, którzy chc? prze?y? do?wiadczenie komunii charyzmatów.
Dwóch mnichów Theravada wraz z franciszkanami, salezjanami, jezuitami, dominikanami i
zakonnikami innych zgromadze?: prawdziwe proroctwo. Czcigodny Phra Phrom Mongkol by?
g??boko poruszony przyj?ciem z którym si? spotka?. Podczas spotkania z Chiar? Lubich tak o
tym mówi?: „To, ?e zaprosi?a? mnichów buddyjskich, aby ?yli tutaj w?ród twojego ludu, jest
pi?kne”. S?owa te nie by?y po prostu kurtuazj? i ?yczliwo?ci?, typow? dla kultury tajskiej. By?y
to pierwsze kroki g??bokiego duchowego do?wiadczenia, które dwaj mnisi prze?ywali bardzo
?wiadomie. Chiara Lubich potwierdzi?a pragnienie spotkania z nastawieniem na s?uchanie,
którego celem mia?o by? raczej uczenie si?, a nie nauczanie: „Ciesz? si?, z waszej obecno?ci,
która daje nam okazj? do nauczenia si? rzeczy pi?knych. Co jest sercem waszego nauczania?”
Od tej chwili rozpocz??a si? nieprzewidziana podró?. Na pocz?tku 1997 r. Chiara jako lider
katolickiego ruchu zosta?a zaproszona do Tajlandii. Zaproszenie wystosowa?y osobisto?ci
buddyjskiego monastycyzmu i nie by?a to tylko wizyta grzeczno?ciowa. Chiara zosta?a
poproszona o skierowanie do ró?nym grup mnichów buddyjskich, mniszek i ?wieckich zarówno
w Bangkoku, jak i przede wszystkim w Chiang Mai, s?ów chrze?cija?skiego ?wiadectwa. W
?wi?tyni Wat Rampoeng, Wielki Mistrz przedstawi? j? zaskakuj?cymi s?owami: „Wy wszyscy,
moi wyznawcy, zastanawiacie si?, dlaczego zaproszono matk?, która jest kobiet?. Chcia?bym,
aby?cie mnisi i seminarzy?ci zapomnieli o tym pytaniu i nie my?leli, ?e jest kobiet?. Kto jest
m?dry i potrafi wskaza? w?a?ciw? drog? dla naszego ?ycia, czy to kobieta, czy m??czyzna,
zas?uguje na szacunek. To tak, jakby?my byli w ciemno?ci: je?li kto? przyniesie nam lamp?,
która nas poprowadzi, jeste?my wdzi?czni i nie obchodzi nas, czy osoba, która przysz?a, aby
da? nam ?wiat?o, aby?my szli w?a?ciw? ?cie?k?, jest kobiet? czy m??czyzna, dzieckiem czy
doros?ym”. W tych s?owach zawar?a si? wielk? m?dro?? tego cz?owieka, zdolnego wraz z
innymi i?? ?cie?k? dialogu bez strachu, w??czaj?c wszystkich w to prorocze do?wiadczenie.
Sama Chiara Lubich, dotkni?ta t? otwarto?ci? i wra?liwo?ci?, oddczu?a w tym spotkaniu
nadprzyrodzon? obecno?? i zwróci?a si? do Wielkiego Mistrza s?owami, które wydawa?y si?
proroctwem: „Nadal przygotowujmy drog?, ?yj?c zgodnie ze ?wiat?em, które otrzymali?my, a
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wielu pójdzie za nami”. I tak si? sta?o. Przez kolejnych dwadzie?cia pi?? lat, do?wiadczenie
dialogu trwa i rozwija si?.
Nawet po ?mierci wydaje si?, ?e co? ??czy s?dziwego mnicha z tysi?cletniej tradycji Theravada
z katolick? za?o?ycielk? wspó?czesnego ruchu ko?cielnego. 7 grudnia w Trydencie, rozpocz?go
obchody stulecia urodzin Chiary Lubich, które zako?cz? si? 7 czerwca 2020 r. spotkaniem
mi?dzyreligijnym. Wielki Mistrz wyrazi? ch?? przybycia na to wydarzenie. To by?a przyja??,
której przeznaczeniem jest teraz trwa? w wieczno?ci.
Roberto Catalano
(Wspó?odpowiedzialny za dialog mi?dzyreligijny, ruch Focolari)
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