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"Nós acreditamos que a presença divina está em toda parte e que 'os olhos do Senhor' estão olhando o
bem e o mal em todo lugar". São Bento segue dizendo que deveríamos acreditar nisto ainda mais
intensamente quando oramos, de modo a estarmos com todo o coração nessa atividade essencial da
pessoa humana, com mente e voz em harmonia.

Deus tem o 'direito' de olhar tudo o que se passa na criação, mas isto é exercido para nosso bem, para
nos auxiliar a chegar a um estado de integração onde podemos nos tornar um com Deus. De nossa parte
deveríamos imitar Deus mas não tentar competir com Ele. É nesse ponto que as pessoas ultrapassaram a
marca

em Babel e não só levaram à ruína sua grande torre de observação, mas tornaram-se

incompreensíveis umas às outras. Assim como Babel, assim também Prism. O sistema americano de
vigilância do qual as ilimitadas aplicações foram recentemente expostas por um jovem guiado por sua
consciência, procura ser capaz de ver tudo o que acontece: não só o mal que homens fazem através dos
crimes terroristas mas também o bem que fazem batendo papo com a família e amigos - porque, quem
sabe?, o mal pode estar escondido atrás do bem.
Enquanto a segurança é o bem que protege o inocente é também um mal necessário. Quis custodiet
ipsos custodes? Não há um exemplo melhor hoje da necessidade dos guardiães serem responsáveis e
de serem controlados. A segurança, porém, reivindica a nova infalibilidade e, assim como a nossa parte
rica sempre quer mais, nossa parte poderosa nunca está satisfeita. Qualquer lei pode ser quebrada em
nome da segurança.
O jovem rico do evangelho que perguntou a Jesus pelo caminho a seguir para chegar à vida eterna
imaginou que isso fosse algo mais a acrescentar em seu portfolio. Quando Jesus assinalou que ela só
seria encontrada pela renúncia às posses materiais, a vulnerabilidade do abandonar, ele se retirou
confuso e triste. E

também, talvez,

com raiva do

'bom mestre', exatamente como aqueles que

expandem sem restrições sua intromissão na vida dos outros ficam enfurecidos pelas sugestões de que
seus esforços para alcançar a paz negando a liberdade são contra-producentes, além de simplesmente
estarem errados.
Na teologia medieval havia uma parte mais interior do coração na qual o demônio jamais poderia se
intrometer. Ele tinha poderes limitados de observação e

precisava se esmerar para inventar seus

estratagemas de modo a minar os indivíduos. Mas na 'caverna do coração' não havia olho para observar
exceto a benevolente e dedicada mente de Deus. A solitude é um elemento integrante da dignidade
human, ainda mais significativa para nosso bem-estar do que o 'direito político à privacidade'. O que está
em jogo aqui não é nada menos que a alma. Depois de um grande vitória esportiva nacional (como foi
para os escoceses e seus companheiros britânicos esta semana em Wimbledon) o assunto da midia é
sobre a alma da nação - alma freqüentemente mal interpretada como sendo humores, bons ou maus.
Seguramente respondemos com um forte instinto coletivo às vezes, como o luto pela princesa Diana ou

pelas Torres Gêmeas, mas a alma é algo mais sutil que o mais forte e nobre dos sentimentos. Há
momentos, que não podem ser transmitidos e ampliados pela midia que comunica a mensagem global e
imediatamente, que despertam um senso de comunhão sem precedentes entre os que estão recebendo a
notícia. Os primeiros dois minutos do Papa Francisco na sacada após sua eleição podem balizar um
marco histórico entre tais eventos. Mas a alma ainda é mais que isto.
Não sabemos como descrever a alma mas sabemos o que ela é. De qualquer modo é sobre ser um
sujeito, uma pessoa livre com uma estranha mistura humana de autonomia e interdependência, não um
objeto. O Prism, assim como o Tribunal medieval do Santo Ofício da Inquisição, ou a Stasi, poluiu a alma
do seu povo, por uma tentativa blasfema de substituir o olho de Deus pela onisciência humana.
De fato, como bem o sabia São Bento, cuja festa é outro motivo para celebrarmos esta semana, não se
trata apenas de Deus nos olhar de uma grande altura. Seu olho não é uma fria câmera que se move, mas
um olhar afetuoso de abrir o coração. Imersos neste olhar e tornando-nos mais conscientes de sua
influência aprendemos com confiança a retribuí-lo, e então nos movermos para dentro do coração de toda
a realidade que é o amor recíproco da comunidade a que chamamos Trindade. Não há necessidade de
sigilo na solitude do coração porque ali descobrimos que a amizade universal já existe. Desde que o
mistério do amor tenha sido visto em operação não há mais necessidade para segredo e paranóia.
Descobrimos que enquanto a desconfiança pode nos fazer sentir mais seguros , a confiança nos faz
sentir muito melhor.

“We believe that the divine presence is everywhere and that “the eyes of the Lord are looking on the good
and evil in every place”. St Benedict goes on to say that we should believe this even more strongly when
we are at prayer so that we may be wholehearted in that essential activity of the human person – with
mind and voice in harmony.
God has the ‘right’ to look at everything going on in creation but it is exercised for our good, to assist us in
coming to that state of integration in which we can become one with God. For our part we should imitate
God but not try to compete. This is where people overstepped the mark at Babel and not only brought
down their great observation tower but became incomprehensible to each other. Like Babel like Prism. The
American surveillance system, whose unlimited applications have been recently exposed by a young
conscience-driven operative, seeks to be able to see everything that is going on – not only the evil that
men do in plotting terrorist crimes but the good they do in chatting with family and friends – because, who
knows?, the evil might be hiding behind the good.
While security is a good in that it protects the innocent it is also a necessary evil. Quis custodiet ipsos
custodes? No better example exists today of the need for the custodians to be accountable and to be
controlled. Security, however, claims to be the new infallibility and just as the rich part of ourselves always
wants more so the power-full part is never satisfied. Any law can be broken in the name of security.
The rich young man in the gospel who was asking Jesus for the way of eternal life imagined that it was
something else he could add to his portfolio. When Jesus pointed out that it was only to be found by
dispossession, the vulnerability of letting go, he left confused and sad. And also, perhaps, angry at the
‘good master’ – just as those who expand their unfettered intrusion into the lives of others are enraged by
suggestions that their efforts to achieve peace by denying freedom are counter-productive – apart from
simply being wrong.

In medieval theology there was a part of the inmost heart that the devil could never pry into. He had limited
powers of observation and had to do the best he could to devise his stratagems for undermining the
individuals. But in the “cave of the heart’ there was no eye to observe except the benevolent and caring
mind of God. Solitude is an integral element of human dignity – even more significant to our well-being
than the “political right to privacy”. What is at stake here is nothing less than the soul.
After a great national sporting victory (as for the Scots and their fellow Brits at Wimbledon this week) the
media chatter is all about the soul of the nation – soul often being mistaken for moods, good or bad.
Certainly we respond with a strong collective instinct at times – the mourning over Princess Diana or the
Twin Towers – but the soul is something more subtle than even the strongest or noblest feeling. There are
moments – that can now be broadcast and magnified by the media that communicate a message, globally
and instantly, that awaken an unprecedented sense of communion among those receiving it. The first two
minutes of Pope Francis on the balcony after his election must rank as a historical milestone in such
events. But the soul is still more than that.
We don’t know how to describe the soul but we know what it is. It is anyway about being a subject – a free
person with the strange human blend of autonomy and interdependence – not an object. Prism, like the

medieval Tribunal of the Holy Office of the Inquisition, or the Stasi, polluted the soul of their people by a
blasphemous attempt to replace the eye of God with human omniscience.
In fact as St Benedict, whose Feast is another cause to celebrate this week, well knew it’s not just about
God watching us from a great height. His eye is not a cold roving camera but a gaze of heart-opening
affection. Immersed in this gaze and becoming more conscious under its influence we learn trustingly to
return it – and so move into the heart of all reality which is the reciprocal love of the community we call the
Trinity. There is no need for secrecy in the solitude of the heart because there we discover that universal
friendship already exists. Once the mystery of love has been seen at work there is no more need for
secrecy and paranoia. We discover that while suspicion may make us feel safer, trust makes us feel much
better.

