Wtorek – IV tydzie WP
Nauka 28 – Ojcze nasz cz. III
Modlitwa Pa ska pojawia si tak e w Ewangelii wg w. Łukasza. Ale tutaj Chrystus podaje j
jakby w odrobin skróconej formie.
Jezus rzekł do nich:
Kiedy si modlicie, mówcie:
Ojcze, niech si wi ci Twoje imi ;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na ka dy dzie
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy ka demu, kto nam zawinił;
i nie dopu , by my ulegli pokusie.
Łk 11,2-4
Powtarza si wi kszo
znanych nam ju z ew. Mateusza wezwa , ale jest ona inaczej
przedstawiona i eksponuje inne warto ci czy przymioty dobrej modlitwy. Oczywi cie nie mo na
wyczerpa do ko ca całej gł bi i bogactwa Modlitwy Pa skiej, ale warto mo e przyjrze si –
nawet pokrótce- my lom zawartym w tym fragmencie Ewangelii wg w. Łukasza. Osobista
refleksja jest na pewno po dana i potrzebna, i do takiej refleksji oczywi cie zach cam. Nigdy
bowiem dosy refleksji i zadumy nad t , dan nam przez samego Chrystusa modlitw .
To, co jest interesuj ce w tej wersji, to fakt, e Jezus zwraca uwag i kładzie nacisk na inny
walor, a mianowicie na wytrwało
w modlitwie. Dwa podane przez Niego przykłady maj
niejako pokaza nam, jaka ma by nasza postawa na modlitwie. U Mateusza mówił, e nie
mamy by gadatliwi i e nie mo emy modli si na pokaz. Tutaj w dwóch przykładach zwraca
uwag na to, e modlitwa ma by wytrwała i ufna.
A oto odpowiedni fragment, który u Łukasza umieszczony jest zaraz po Modlitwie Pa skiej:
Dalej mówił do nich:
Kto z was, maj c przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu:
Przyjacielu, u ycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam,
co mu poda . Lecz tamten odpowie z wewn trz: Nie naprzykrzaj mi si ! Drzwi s ju
zamkni te i moje dzieci le ze mn w łó ku. Nie mog wsta i da tobie.
Mówi wam:
Chocia by nie wstał i nie dał z tego powodu, e jest jego przyjacielem, to z powodu
natr ctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Ja wam powiadam:
Pro cie, a b dzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworz wam.
Ka dy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje;
a kołacz cemu otworz .
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Je eli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamie ?
Albo o ryb , czy zamiast ryby poda mu w a?
Lub te gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Je li wi c wy, cho li jeste cie, umiecie dawa dobre dary swoim dzieciom,
o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha wi tego tym, którzy Go prosz .
(Łk 11,5-13)
W przykładzie pierwszym nie chodzi o natr ctwo, czy nachalno ale o wytrwało . Bóg jest na
pewno przyjacielem człowieka i nie potrzebuje, nie oczekuje ze strony człowieka natr tnego,
nachalnego proszenia, bo przecie wcze niej (Mt 6,7-8) mamy zdanie: „Na modlitwie nie
b d cie gadatliwi jak poganie. Oni my l , e przez wzgl d na swe wielomówstwo b d
wysłuchani. Nie b d cie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie). Je li modlitwa nasza ma by wytrwała to na pewno nie dlatego,
e Bóg jest głuchy, ale raczej po to, aby my my sami u wiadomili sobie, czego naprawd
potrzebujemy. Warto w tym miejscu przypomnie tak oto podstawow zasad : „Nie ma modlitw
nie wysłuchanych. Ale Bóg nie zawsze daje nam to, o co Go prosimy, ale zawsze daje to, czego
naprawd potrzebujemy”. Nieraz bowiem prosimy o co , czego tak naprawd nie potrzebujemy,
a nawet o co , co mogłoby by dla nas wprost szkodliwe. I to jest wła nie idea drugiego
przykładu podanego w powy szym fragmencie. Prosz c Boga, zaufajmy Mu, e On naprawd
wie, czego nam potrzeba i e tego wła nie chce nam udzieli . To raczej my powinni my odkry
na modlitwie jaka jest Jego wola i Jego –wobec nas- zamiary.
Mo e wła nie słowa „Pro cie, a b dzie wam dane” nale y rozumie ł cznie ze słowami:
„Szukajcie, a znajdziecie”. Mamy bowiem raczej szuka woli Bo ej, mamy prosi o jej
zrozumienie i wypełnienie. I j we własnym yciu odkrywa .
I drugi przykład, dziecka prosz cego o co rodziców. Rodzice nigdy nie dadz dziecku nic
złego, nawet je liby ono o to prosiło, czy tego si domagało. Chocia , niestety nie jest to prawd
w dzisiejszych czasach, gdy rodzice, dla wi tego spokoju gotowi s da dzieciom nawet to, co
im na pewno szkodzi.
Dlaczego bowiem jednak Bóg miałby by mniej roztropny lub gorszy od m drych rodziców
dziecka, którzy czasami nie daj dziecku tego, czego ono si domaga, bo wiedz , e to
przyniosłoby mu tylko szkod . Trzeba pami ta o tym ilekro stajemy do modlitwy, e ona ma
raczej u wiadomi nasze potrzeby nam samym, a nie Bogu. e jej celem jest raczej
u wiadomienie sobie naszej całkowitej zale no ci od Boga i poddanie si Jego woli, ni
molestowanie Boga o co , co jest nam niepotrzebne lub dla nas szkodliwe. Mo na by nawet
powiedzie , e modlitwa jest sposobem na prawdziwe istnienie, a nie litani pró b, czy petycj
kierowan do Wszechmog cego. Tylko w takiej perspektywie, wytrwałego szukania woli Bo ej, i
ufno ci, bez pychy i z pokor , bez szukania siebie, i z sercem skruszonym mo emy stan na
modlitwie przed naszym Ojcem.
Mówi c o modlitwie i jej warto ci, warto tak e poszuka w Pi mie wi tym innych przykładów
modlitwy i nimi si zainspirowa . Pismo wi te jest bowiem pełne tego rodzaju przykładów,
które mog , a nawet powinny by pomocne w naszej codziennej modlitwie. I w ka dym z nich
znajdziemy te wła nie, wcze niej wspomniane elementy: pokor , ufno , wytrwało , prostot ,
szukanie woli Bo ej.
Cała Ksi ga Psalmów jest jedn wielk modlitw , ale jako przykład, warto mo e zacytowa
jedn z najpi kniejszych modlitw, modlitw człowieka, który u wiadamia sobie swój grzech:
Zmiłuj si nade mn , Bo e, w łaskawo ci swojej, *
w ogromie swej lito ci zgład nieprawo moj .
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczy mnie z grzechu mojego.
Uznaj bowiem nieprawo moj , *
a grzech mój jest zawsze przede mn .
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Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tob ,
Aby okazał si sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim s dzie.
Oto urodziłem si obci ony win *
i jako grzesznika pocz ła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic m dro ci.
Pokrop mnie hizopem, a stan si czysty, *
obmyj mnie, a nad nieg wybielej .
Spraw, abym usłyszał rado i wesele, *
niech si raduj ko ci, które skruszyłe .
Odwró swe oblicze od moich grzechów *
i zma wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Bo e, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi wi tego ducha swego.
Przywró mi rado Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
B d nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wróc do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Bo e, od kary za krew przelan , †
Bo e, mój Zbawco, *
niech sławi mój j zyk sprawiedliwo Twoj .
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje b d głosi Twoj chwał .
Ofiar bowiem Ty si nie radujesz, *
a całopalenia, cho bym dał, nie przyjmiesz.
Bo e, moj ofiar jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Bo e, nie gardzisz.
Panie, oka Syjonowi łask w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składa b d cielce na Twoim ołtarzu.
(Ps 51,3-21)
Warto i t modlitw cz sto rozwa a i nad ni medytowa , albo raczej ni si modli . Ja
osobi cie, uwa am t wła nie modlitw (po Ojcze nasz i Magnifikat) za najpi kniejsz i
oddaj c najbardziej ducha modlitwy.
Spo ród innych pi knych modlitw ze Starego Testamentu warto mo e jeszcze wspomnie
przynajmniej cztery poni ej wyliczone. Ciekawe jest to, e wszystkie te modlitwy s
wypowiadane przez kobiety. Czy by było to prawd , e kobieta ma jaki szczególny dar,
uzdolnienie do modlitwy? Czy nie jest to jakie specjalne powołanie kobiety? Mo e warto i nad
tym pomedytowa i zastanowi si , szczególnie obecnie, gdy tak wiele mówi si o miejscu
kobiety w Ko ciele, a nawet o rzekomej niesprawiedliwo ci Chrystusa, który adnej kobiety nie
powołał do ministerialnego kapła stwa. Czy nie jest to wła nie jakie szczególne powołanie i
zarazem dar, jaki kobieta otrzymuje?
Modlitwa Anny o syna - 1 Sm 1,7-13
Modlitwa Judyty w obronie Izraelitów w niewoli - Jdt 9,1-14
Modlitwa Estery w obronie Ludu Wybranego w niewoli - Est 5,27-41
Modlitwa Zuzanny niesłusznie oskar onej - Dn 13,42-44
Te cztery modlitwy s oczywi cie tylko przykładem, bo i w historii Ko cioła mamy tak wiele
kobiet, które to powołanie zrozumiały, eby wyliczy tylko w. Monik (matk w. Augustyna),
w. Katarzyn Siene sk , w. Klar i w. Teres z Avilla, czy w. Teres z Lisieux. Wszystkie
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one tak pi knie i gł boko umiały zrozumie ducha prawdziwej modlitwy i tej modlitwie -pełnej
pokory i ufno ci- si oddawały.
No i oczywi cie -na zako czenie- modlitwa Tej, Która nazywana jest „Wszechmoc Błagaj c ”,
modlitwa „Magnificat” – Naj wi tszej Maryi Panny:
„Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje si duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uni enie Słu ebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławi mnie b d odt d wszystkie pokolenia,
gdy wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. wi te jest Jego imi a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co si Go boj .
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza pyszni cych si zamysłami serc swoich.
Str ca władców z tronu, a wywy sza pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Uj ł si za sług swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.”
(Łk 1,46-55)
Bo –jak mówi Tomasz Merton- „modlitwa jest darem Boga i to darem bynajmniej nie danym
wszystkim ludziom. Mo e dlatego, e niewielu go prawdziwie pragnie, a i z tych, którzy go
dostali, nie wszyscy go przyj li z wdzi czno ci .” Maryja była i nadal jest doskonałym wzorem
Tej, Która z wdzi czno ci przyj ła dar modlitwy i wyraziła jej najgł bsz istot w słowach: „Fiat
mihi secundum verbum Tuum”. W tych słowach: „niech mi si stanie wola Twoja” zawarła cał
prawd o modlitwie i doskonale zrealizowała wszystkie wezwania Modlitwy Pa skiej.
tekst nauki do druku w formacie .pdf
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