Poniedziałek – IV tydzie WP
Nauka 27 – Ojcze nasz cz. II
Druga cze Modlitwy Pa skiej –jak zaznaczyłem wczoraj- wydaje si wyra a bardziej osobiste
pro by i potrzeby modl cego si . Warto jednak od razu zauwa y , e wszystkie te kolejne
pro by u ywaj formy zbiorowej, a wi c:
- 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!
I to jest pierwsza i –jak s dz - bardzo wa na uwaga, o której nie powinni my zapomina w
naszej codziennej, dobrej modlitwie. Nigdy przed Bogiem nie stajemy pojedynczo i nie prosimy
egoistycznie, tylko i wył cznie o nasze osobiste sprawy. Ka da dobra modlitwa ma zawsze
wymiar wspólnotowy, a je li nie, to –po prostu- nie jest dobr modlitw . Wspomnieli my o tym
ju na pocz tku, mówi c o pierwszym wezwaniu, w którym zwracamy si do Boga „Ojcze nasz”.
Nigdy nie jestem przed Bogiem indywiduum, jednostk samolubn i my l c tylko o sobie. Ma
to i inne konsekwencje. Skoro bowiem prosz o chleb powszedni dla nas, to zaraz
u wiadamiam sobie, e by mo e ja sam mam tego chleba za du o i mógłbym si nim podzieli
z innymi. Przypomina mi si tutaj od razu, taka anegdotka, któr wspomniałem ju w jednej z
poprzednich nauk:
Przechodził raz bogaty człowiek obok ebrz cej małej dziewczynki i mówi:
- Bo e widzisz takie rzeczy i nic nie robisz?
A Bóg mu na to odpowiedział:
- Ju zrobiłem .... stworzyłem Ciebie!
Nie oburzaj si na Boga widz c cierpienie i niedostatek innych, bo mo e On wła nie po to ciebie
stworzył, aby ty pomógł tym ludziom i zaradził ich niedostatkom? Mo e po to powodzi ci si tak
dobrze, aby umiał si podzieli z tymi, którym powodzi si gorzej. Otwórz tylko oczy i zobacz,
e nie jeste taki biedny, eby nie móc podzieli si z innymi. To jest wła nie chyba sens tych
podkre lonych słów: nam, nasz, naszego, a nie mój, mnie, mojego !!!
Dziwna to bowiem sytuacja, kiedy w tej samej rodzinie jednych sta na kosztowne, zagraniczne
wycieczki, a innych nie sta na zaspokojenie podstawowych potrzeb codziennych. Dziwna to
sytuacja, kiedy w tej samej szkole jedno dziecko wyrzuca do kosza nadgryzion bułk z szynk ,
a drugie je ukradkiem wyjmuje, bo jest głodne. Egoizm jest straszn chorob i trzeba czasami
bardzo du ego wysiłku, eby si z niego wyleczy . I mo e nam w tym pomóc wła nie Modlitwa
Pa ska, która wielokrotnie podkre la ten wspólnotowy, a nie indywidualny i egoistyczny
charakter naszych modlitw. A uczymy si go ju od dzieci stwa.
A mo e rzeczywi cie jest tak, e wielu ludziom tego chleba powszedniego brakuje, dlatego
wła nie, e inni maj go w nadmiarze i nie chc lub nie umiej si podzieli ? Mo e mówi c:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” powinienem wysili jednak troch bardziej
swoj wyobra ni i pomy le , jak ja mógłbym przyczyni si do zaspokojenia tej podstawowej
potrzeby chleba u innych?
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Co wi cej chodzi tu na pewno o dwa rodzaje chleba, bo prosimy nie tylko o ten chleb codzienny,
pisany z małej litery, ale i o ten Chleb z Nieba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa.
Prosz c: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” pami tajmy o tych dwóch
aspektach Modlitwy Pa skiej.
I kolejne wezwanie z tej najdoskonalszej Modlitwy, jakiej nauczył nas sam Jezus Chrystus:
- i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili
To wezwanie jest zreszt w bardzo jasny sposób wyja nione przez samego Jezusa: 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 .
Có tu doda , có uj , co wyja nia ? Oczekujesz przebaczenia, przebacz i ty, oczekujesz
miłosierdzia, b d i ty miłosierny. Ale jest te i mały kruczek w tym wezwaniu. Bo co ma zrobi
kto , kto sam uwa a, ze jemu nikt nie ma nic do wybaczenia, bo on sam uwa a si za
doskonałego i nieomylnego, za kogo , kto nigdy nie popełnia adnych bł dów i grzechów? On
nie mo e si modli : „przebacz nam nasze winy”, bo on nie ma przecie
adnych win do
przebaczenia. Aby wi c słowa te nie były puste i bez znaczenia trzeba najpierw i przede
wszystkim zobaczy te swoje winy i grzechy. I jest to jedne warunków podstawowych dobrej
modlitwy. Kto , kogo nie sta na stani cie w prawdzie o swojej grzeszno ci i mało ci, nigdy nie
b dzie mógł si dobrze modli .
I kolejna refleksja zwi zana z wezwaniem: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy
tym, którzy przeciw nam zawinili.
Bardzo cz sto jest bowiem tak, ze „szczerze” modlimy si o nawrócenie innych i widzimy ich
grzechy, które –rzekomo- chcemy odpu ci , ale jednocze nie niestety widzimy tylko grzechy
innych, jednocze nie tych innych os dzaj c i pot piaj c. To do takiej wła nie sytuacji odnosz
si nast puj ce słowa Chrystusa:
„Nie s d cie, aby cie nie byli s dzeni.
Bo takim s dem, jakim s dzicie, i was os dz ;
i tak miar , jak wy mierzycie, wam odmierz .”
(Mt 7,1-2)
A u w. Łukasza mamy jeszcze mocniejsze sformułowanie:
„Dawajcie, a b dzie wam dane;
miar dobr , natłoczon , utrz sion i opływaj c wsypi w zanadrza wasze.
Odmierz wam bowiem tak miar , jak wy mierzycie.”
(Łk 6,38)
Czy ja zdaj sobie spraw z tego modl c si i codziennie wypowiadaj c słowa:
„Ojcze nasz,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”?
Jak miar ty mierzysz w dawaniu, w dzieleniu si , w przebaczaniu, tak miar i tobie zostanie
dane, odpuszczone ... udzielone, przebaczone.
A mo e jest i tak, e nie widz potrzeby dzielenia si chlebem powszednim z bli nimi, bo sam
nie przyst puj do stołu Chleba Eucharystycznego? A mo e jest i tak, e nie b dzie mi
przebaczone, darowane, odpuszczone, bo sam nie umiem przebaczy i modl si obłudnie i
faryzejsko?
I ostatnie z wezwa modlitwy, któr Jezus nauczył swoich uczniów:
- i nie dopu , aby my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
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I znowu modlimy si wspólnie, w pokorze uznaj c nasz słabo i bezsilno wobec pokusy,
wobec zła, wobec tego, który ju od pocz tku stworzenia wyst puje przeciwko człowiekowi.
Wobec tego, przed którym w. Piotr ostrzega: „B d cie trze wi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz,
diabeł, jak lew rycz cy kr y szukaj c kogo po re .” (1 P 5,8)
Nie b d my w tym wzgl dzie naiwni, bo bez Bo ej pomocy nie jeste my w stanie mu si oprze .
Je li Chrystus umie cił t pro b w modlitwie, której chciał nauczy swoich uczniów, to nie jest
to zdanie bez znaczenia. Słowa te –mimo, e na ko cu umieszczone- nie s wcale niej wa ne
od innych pró b. Miejmy t wiadomo , e tylko pokorn modlitw mo emy dla siebie i innych
wyprosi Bo
pomoc w walce o dobro, o pomna anie dobra w wiecie, o zachowanie nas
wszystkich od wszelkiego zła.
Jak wida z powy szych rozwa a , Modlitwa Pa ska, która –b d my szczerzy- bardzo nam si
zrutynizowała, jest tak wspaniała i tak gł boka, e nigdy dosy medytacji i rozwa a , a ona
sama –gł boko prze yta i przemy lana- mo e nam starczy na wiele miesi cy i lat. Bo jak
wspomniałem na pocz tku za w. Tomaszem z Akwinu: „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.”
Módlmy si ni

wiadomie. Bo modlitwa ta jest darem samego Boga (jak mówi Tomasz Merton).
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