IV Niedziela Wielkiego Postu
Nauka 26 – Ojcze nasz cz. I
We wczorajszej nauce o modlitwie mówili my o dwóch niewła ciwych postawach w modlitwie, o
pysze i gadulstwie. Dobrze si składa, e dzisiejsza sobotnia Ewangelia pokazuje tak e ten
problem. Na pewno wiele razy mieli my okazj słucha tego fragmentu, ale warto go jeszcze
raz przeczyta w wietle tego, przed czym Chrystus przestrzega nas w cytowanym wczoraj
fragmencie Ewangelii wg w. Mateusza (Mt 6,5-15). Pozwol sobie wi c w cało ci przytoczy
fragment dzisiejszej Ewangelii wg w. Łukasza:
„Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie,
innymi gardzili, t przypowie :

e s

sprawiedliwi, a

"Dwóch ludzi przyszło do wi tyni, eby si modli , jeden faryzeusz, a drugi
celnik.
- Faryzeusz stan ł i tak w duszy si modlił: «Bo e, dzi kuj Ci, e nie jestem jak
inni ludzie, zdziercy, oszu ci, cudzoło nicy, albo jak i ten celnik. Zachowuj post
dwa razy w tygodniu, daj dziesi cin ze wszystkiego, co nabywam».
- Natomiast celnik stał z daleka i nie miał nawet oczu wznie ku niebu, lecz bił
si w piersi i mówił: «Bo e, miej lito dla mnie, grzesznika».
- Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka dy
bowiem, kto si wywy sza, b dzie poni ony, a kto si uni a, b dzie
wywy szony". ( Łk 18, 9-14 )
Warto naprawd zobaczy , czy nasza postawa na modlitwie nie jest czasami, a mo e zawsze
postaw tego pierwszego? Czy nawet wtedy gdy „pobo nie” modlimy si za innych, czy nie jest
to modlitwa z wywy szaniem si ponad innych, którzy –rzekomo- si nie modl . Czy nie jest tak,
e zadufany w sobie modl si niby pobo nie, a jednocze nie innymi gardz ? A mo e wła nie
dlatego nasze modlitwy nie s wysłuchane? Ze zdumieniem słuchałem kiedy wyja nienia
pewnego, starszego ju ksi dza, który udowadniał, e on nigdy za siebie si nie modli i nie
modli i nie odprawia w swojej intencji Mszy w., bo uwa a to za wyraz pychy i egoizmu. On
modli si tylko za innych, bo to oni modlitwy potrzebuj , a on do tego został wła nie powołany
(!?!?!). Pomy lałem sobie wtedy: „Ksi e przecie ty jeste najbardziej pysznym i zadufanym
człowiekiem jakiego znam. Ty sam uwa asz, e tobie modlitwa jest niepotrzebna. I jeszcze
powołujesz si na pokor . Przecie to jest najbardziej przewrotna forma pychy i zarozumiało ci!”
Przykro to mówi o „słudze Bo ym”, ale niestety w yciu codziennym był ten e „sługa Bo y”
tak e nie do zniesienia, krytykował wszystkich i wszystko nieustannie, i zachowywał si jakby
robił łask , e w ogóle zgadza si y mi dzy grzesznikami, on jedyny sprawiedliwy ...
Mo e na razie wystarczy tyle o niewła ciwym podej ciu do modlitwy. Zgodnie z wczorajsz
propozycj zobaczmy mo e raczej, jak Chrystus pozytywnie proponuje nam si modli ? Tekst
ten znany nam jest od dzieci stwa i tak cz sto jest przez nas wypowiadany, e zrutynizował si
nam troch na zasadzie magicznej formułki, lub modlitewnego młynka buddystów. Warto jednak
zanalizowa go powolutku i osobi cie, aby tekstu tego nie odmawia , ale si nim modli .
Ka de niemal e słowo w tym tek cie ma swoje znaczenie, swój gł boki sens i szeroki podtekst.
w. Tomasz z Akwinu tak mówi o tej modlitwie: „Modlitwa Pa ska nie tylko uczy nas prosi , ale
tak e kształtuje wszystkie nasze uczucia. Modlitwa ta streszcza całe objawienie. W niej znajduj
si wszystkie podstawowe prawdy Ewangelii. Kiedy apostołowie prosili Pana Jezusa, eby
nauczył ich si modli , wtedy On nauczył ich wła nie tej modlitwy.” Jakie s najwa niejsze
prawdy tej -danej nam przez samego Boga- modlitwy?
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Wy zatem tak si módlcie:
- Ojcze nasz, który jeste w niebie,
- niech si wi ci imi Twoje!
- Niech przyjdzie królestwo Twoje;
- niech Twoja wola spełnia si na ziemi, tak jak i w niebie.
- Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
- i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
- i nie dopu , aby my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Je li bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz
niebieski.
Lecz je li nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych
przewinie .
(Mt 6:5-15)
- Ju samo pierwsze słowo „Ojcze” ma swoje gł bokie znaczenie.
Nie proponuje nam Jezus zwraca si Bo e, Panie, Królu, Władco ale wła nie, Ojcze, to jest to
Imi , które wyra a najgł bsz prawd o stosunku Boga do nas. On chce mie nas dzie mi!!!,
ukochanymi dzie mi. Ale tak e jest to Imi , które mówi o naszym stosunku do Boga. W tym
słowie, Abba – Ojcze a nawet Tatusiu), które sam Jezus u ywa zwracaj c si do Boga zawiera
si całe synowskie, dzieci ce oddanie i ufno , zawierzenie i miło . Czy my zdajemy sobie
spraw z tego wła nie faktu wypowiadaj c to słowo w codziennej modlitwie?
A mo e warto tak e przy tej okazji zastanowi si nad tym, jakie jest to nasze ludzkie ojcostwo
wobec naszych dzieci, wobec rodziny? Pami tam z mojego dzieci stwa, jak zawsze byłem
zdziwiony i troch chyba nawet za enowany, kiedy widziałem swojego ojca (dla mnie przecie
najsilniejszego) jak wieczorem kl kał i odmawiał wła nie t modlitw „Ojcze nasz”. My lałem
wtedy z zaciekawieniem: „Kim e musi by Ten „ojczenasz” przed którym kl ka nawet mój Tato i
do którego on sam zwraca si słowem Ojcze?”
- I drugie słowo „nasz”
Jezus nie chce aby my mówili Ojcze mój, nie chce eby my stawali przed Bogiem
indywidualnie. On chce raczej, aby my byli przed nim rodzin , dzie mi Bo ymi. Mo e w
naszych czasach, czasach tak niezwykłego -niemal e chorobliwego- przerostu indywidualizmu,
warto na to zwróci uwag , e nigdy nie jestem przed Bogiem -i by nie powinienemegoistycznie sam. Po to wła nie Chrystus utworzył Ko ciół i dlatego nauczył nas modlitwy Ojcze
nasz, a nie Ojcze mój !!!
I kolejne słowa w modlitwie Pa skiej:
- Który jeste w niebie
Jest to zwrócenie naszej uwagi na fakt, e nie ziemia, nie doczesno , nie obecne troski i
zmartwienia s nasz ojczyzn , bo skoro nasz Ojciec jest w niebie, to i my z Nim by tam
powinni my. Jest to zaproszenie nas wła nie do nieba, do domu Ojca. Jest to wskazanie sk d
jeste my i gdzie jest ostateczny cel naszej w drówki i wypełnienie naszych pragnie . Dlatego
Ojcze nasz chcemy razem, wspólnie dotrze do nieba, do naszego domu, gdzie Ty na nas
czekasz, jak ojciec czekał na syna marnotrawnego.
- niech si wi ci imi Twoje
Na czym ma polega to „ wi cenie si ” Imienia Bo ego? Co to w ogóle jest to „ wi cenie”. Czy
nie chodzi raczej o to, abym to ja Imieniu temu oddawał chwał , abym Go nie nadu ywał, nie
szargał, nie brukał? Czy nie chodzi o to, aby moje ycie było wła nie głoszeniem wi tego
Imienia Bo ego, tak jak ycie samego Jezusa? Dlaczego Jezus tak wła nie zaproponował si
modli „niech si wi ci imi Twoje”? Jak On sam przyczyniał si do u wi cenia Imienia Bo ego
w swoim yciu? On był przecie najdoskonalszym objawieniem si Ojca. („Ja i Ojciec jedno
jeste my”. J 10,30). Ojcze niech Twoje Imi wi te b dzie po całej ziemi. I tu tak e przypomina
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mi si drugie przykazanie „Nie b dziesz brał Imienia Pana, Boga Twego na daremnie”. A jak
to jest w moim yciu? Czy ja sobie nie lekcewa owej wi to ci Imienia Bo ego?
- Niech przyjdzie Królestwo Twoje
Ewangelie pełne s nauczania Jezusa o Królestwie Bo ym. Nie jest ono jak
czarodziejsk
rzeczywisto ci , ale jest rzeczywisto ci dzieci Bo ych, powołanych do ycia z Ojcem. Je li
bowiem zwracamy si do Boga zawołaniem „Ojcze”, to jednocze nie musimy by wiadomi, e
On nas tak e woła, powołuje do swego domu, do swojego wi tego Królestwa. Modli si o
przyj cie Królestwa Bo ego, to najpierw i przede wszystkim troszczy si o jego sprawy
(Starajcie si naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwo , ... Mt 6,33), to swoim yciem
przyczynia si do pełnego objawienia si tego Królestwa. „A Królestwo Bo e to nie sprawa
tego, co si je i pije, ale to sprawiedliwo , pokój i rado w Duchu wi tym. (Rz 14,17) Modl c
si słowami „Niech przyjdzie Królestwo Twoje” musz pami ta , e ono nie przyjdzie bez mego
udziału, e moim yciem albo oddalam, albo przybli am dzie Jego nadej cia.
- niech Twoja wola spełnia si na ziemi, tak jak i w niebie
Te słowa Jezus wypowiedział z cał
wiadomo ci , wiedz c,
najbardziej dramatycznych okoliczno ciach, w Ogrójcu.

e wypowie je jeszcze raz w

Jezus upadł na kolana i modlił si tymi słowami:
Ojcze, je li chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie!
(Łk 22,41-42)
A jak ja wypowiadam te słowa, czy rzeczywi cie chc i jestem gotów na spełnienie si
całkowicie i wył cznie woli Bo ej? Czy jestem wiadom, czy jestem dogł bnie przekonany, e
nic lepszego nie mo e mnie spotka ni wypełnienie si woli Bo ej? Czy jestem przekonany, e
ta wi ta wola Bo a nie mo e chcie dla mnie i moich bliskich, dla całego wiata (!!!) nic złego?
Nawet wtedy gdy wydaje mi si , e wszystko wali mi si na głow ? Czy mam dosy odwagi, ale
i zaufania, aby powtórzy Chrystusowe słowa: „ ... je li chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie!”
Ju ta pierwsza cz
Modlitwy Pa skiej niesie w sobie takie bogactwo tre ci i sensu, e warto
jest j wła nie tak, na swój u ytek przemedytowa .... A mo e wła nie dzisiaj, przy wieczornym
pacierzu ...?
Drug cz
, w której pojawiaj si bardziej osobiste pro by:
„- Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
- i przebacz nam nasze winy,
- jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
- i nie dopu , aby my ulegli pokusie,
- ale nas zachowaj od złego!” zostawiam na jutrzejsze rozwa anie.

Ks. Kazimierz Kubat SDS

- www.kazania.org

3

