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Richard J. FOSTER, Gayle D. BEEBE, Longing for God. Seven Paths of 
Christian Devotion, InterVarsity Press, Downers Grove, IL., 2009, ss. 349. 

Gayle Beebe, szczęśliwy, że dzięki kilku ludziom (m.in. Richardowi Fostero-
wi) spotkał na swojej drodze życia Boga, postanowił podzielić się tym do-
świadczeniem, i w obliczu wielu egzystencjalno-filozoficznych pytań, ktόre 
przez lata zadawali mu znajomi i przyjaciele, odpowiedzieć praktycznymi dro-
gami duchowości chrześcijańskiej. Są to w rzeczywistości wykłady obydwu 
autorόw: Richarda F o s t e r a  i  Gayle B e e b e, jakie dali po raz pierwszy na 
Uniwersytecie Południowej Karoliny w 1992 r., ktόre przygotowali do formy 
obecnej książki (s. 9-10). 

Autorom przyświecały dwa cele: chcieli pokazać siedem drόg dogłębnego 
doświadczenia Boga na przestrzeni wiekόw chrześcijaństwa, by w ten sposόb 
pobudzić i pomόc innym zrozumieć potrzebę głębszej i zażyłej relacji z Bogiem 
oraz rόżne sposoby jej realizacji. Drogę wytyczali poszczegόlni świątobliwi 
mężowie i niewiasty: klasycy, czasami ci z nich, ktόrzy pierwsi wyznaczyli 
jej szlaki. Drόg jest wiele, jak wiele jest sposobόw doświadczenia Boga, choć  
w ostateczności wszystkie one, wcześniej czy pόźniej, mogą być udziałem tego 
samego życia (s. 11-15). One też wyznaczyły kryterium podziału całej książki 
na siedem rozdziałόw, omawiając życie duchowe, jako:

– prawidłowe uporządkowanie naszej miłości do Boga, w mniemaniu 
autorόw, szlak reprezentowany przez: Orygenesa (w poszukiwaniu wiecznej 
wspόlnoty z Bogiem), Augustyna z Hippony (w miłowaniu Boga całym ciałem, 
umysłem i sercem), Bernarda z Clairvaux (w pragnieniu Boga i osiąganiu czy-
stej miłości) i Błażeja Pascala (w prawidłowym uporządkowaniu ciała, umysłu  
i serca); rozważania te wyznaczyły treść pierwszego rozdziału;

– podrόż, według autorόw szlak reprezentowany przez: Ewagriusza z Pontu 
(droga od śmiertelnych myśli do Bożych cnόt), Jerzego Herberta (splatanie ży-όt), Jerzego Herberta (splatanie ży-t), Jerzego Herberta (splatanie ży-
cia w sensowną całość), Jana Bunyana (szlak pielgrzymi do Boga), Tomasza 
Mertona (znalezienie naszego domu z Bogiem); rozważania te wyznaczyły treść 
drugiego rozdziału;

– odzyskiwanie wiedzy Boga zagubionej po upadku, szlak reprezentowany 
przez: Tomasza z Akwinu (nauczanie miłowania i stosunkowo pełnego poznania 
Boga), Marcina Lutra (wzrastanie w wolności Boskiej miłości) i Jana Kalwina 
(znajomość Boga i samego siebie); rozważania te wyznaczyły treść trzeciego 
rozdziału;

– zażyłość z Jezusem Chrystusem, droga reprezentowana przez: Franciszka  
z Asyżu (świat jako nasz klasztor), św. Bonawentury (pełnia życia w Chrystusie), 
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Tomasza a Kempis (imitacja Chrystusa) i Ignacego z Loyoli (prowdzenie przez 
tajemnice Chrystusa); rozważania te wyznaczyły treść czwartego rozdziału;

– prawidłowe uporządkowanie naszych doświadczeń Boga, ścieżka ukształ-
towana przez: Juliannę z Norwich (objęci dobrocią Boga), Jerzego Foxa (nauka 
kroczenia w świetle Chrystusa), Jana Wesleya (rola naszego doświadczenia re-
ligijnego w poznaniu Boga) i Fryderyka Schleiermachera (usensowić nasze do-
świadczenie Boga); rozważania te wyznaczyły treść piątego rozdziału;

– akcja i kontemplacja, droga utorowana przez Jana Kasjana (zachowanie 
rόwnowagi życia aktywnego i kontemplacji), Benedykt z Nursji (nauka życia 
przez Regułę) i Grzegorz Wielki (kontemplacyjny sposόb aktywnego życia); 
rozważania te wyznaczyły treść szόstego rozdziału;

– Boży wzrost, szlak utorowany przez: Pseudo Dionizego (miłowanie Boga 
w potrόjny sposόb), autora obłoku niewiedzy (ostre strzałki tęskniącej miło-
ści), Teresę z Avila (wejść do mieszkania Chrystusa), Jana od Krzyża (oświecić 
ciemną noc wiary); rozważania te wyznaczyły treść ostatniego rozdziału pre-
zentowanej książki.

Pozycję kończą wnioski, trzy apendyksy, podziękowanie oraz spis treści. 
Autorzy raz jeszcze podkreślają, że wszystkie wymienione ścieżki duchowe 
prowadzące do Boga nie są wyłączne i można je doświadczyć w swoim życiu  
w zależności od sytuacji i warunkόw. W rzeczywistości nieważne jest, ktόrą  
z nich obierzemy, ważne, by podążać w naszym poszukiwaniu Boga, korzysta-
jąc z bogatego doświadczenia poprzednich pokoleń. Książka, oprόcz bogactwa 
wiedzy na temat duchowości chrześcijańskiej, wydaje się praktycznym prze-
wodnikiem po duchowych ścieżkach, podając wspόłczesnemu, nieraz zagubio-όłczesnemu, nieraz zagubio-łczesnemu, nieraz zagubio-
nemu i sfrustrowanemu człowiekowi, konkretne formy zbliżania się do Boga. 
Pomagają w tym specjalne paragrafy kończące każdą omawianą ścieżkę, a na-
wet każdą omawianą osobę, pt. Reflecting i responding (Rozważając i odpowia-
dając). W ten sposόb można znaleźć konkretne wskazόwki i formy pόjścia daną 
drogą we wspόłczesnej rzeczywistości. 

Dodatkowym atutem książki są apendyksy omawiające: prechrześcijań-
skie wpływy na naszą duchowość (stoicyzm, platonizm, arystotelizm, hebraj-
skie myślenie biblijne i teologia żydowska, Jezus i jego uczniowie); przykłady 
pozostałych świętych mężczyzn i niewiast nie ujętych w poszczegόlnych dro-όlnych dro-lnych dro-
gach, ktόrych jednak doświadczenie Boga, mimo braku specjalnej edukacji, jest 
godne zauważenia i naśladowania; wreszcie wkład wschodniego prawosław-
nego Kościoła do naszej duchowości. Warto mieć pod bokiem ten swoisty ro-
dzaj podręcznika duchowości katolickiej, by pomόc sobie i innym w poszuki-όc sobie i innym w poszuki-c sobie i innym w poszuki-
waniu Boga.
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