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Rozdział piąty

NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie
i skończył ją, rzeki jeden z uczniów do Niego: »Panie, naucz nas się modlić…«” (Łk 1, 11). Jezus za pomocą przy
powieści opowiedział im o potrzebie nieustannej modlitwy (Łk 18, 1). Istnieje wiele teorii dotyczących modlitwy, które obracają się wokół aktualnego kręgu myśli,
a wszystkie ukazują coś nowego i coś dawnego. Mówi się,
że wszystko jest modlitwą: „Modlę się przez dzień cały”.
Chociaż brzmi to pięknie, w takim powiedzeniu zasadza
się niebezpieczeństwo, że modlitwa może utracić swoje
znaczenie i treść. Jeżeli wszystko jest modlitwą, to sama
modlitwa jest niczym. Są tacy, co powiadają: „Moja praca
jest moją modlitwą”. Jest to stwierdzenie niejednoznaczne, ponieważ w pewnym sensie prawdziwe, choć w innym fałszywe. Nie mogę modlić się, a potem postępować
w życiu inaczej. Praca, jaką wykonuję, z pewnością odbija autentyczny charakter mojej modlitwy. Oszukuję jednak samego siebie, jeżeli pozwalam, aby praca zajmowała
w moim życiu miejsce modlitwy lub jeżeli modlitwa jest
dla mnie „użyteczna” tylko o tyle, o ile pobudza mnie do
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działania. Modlitwa to coś rzeczywistego. Ma ona wartość, która wykracza daleko poza granice mojego pojmowania.
Aby uchwycić coś z tej rzeczywistości, muszę wykazać
dobrą wolę. Muszę zacząć się modlić. Modlitwa sprawia
mi trudność, ponieważ zaczynam ją w niewłaściwy spo
sób. Jeżeli granica między pracą a modlitwą jest niewy
raźna lub wręcz nieuchwytna, jeżeli utrzymuję, że potrafię modlić się wszędzie i we wszystkich okolicznościach,
z pewnością źle rozpoczynam modlitwę. Raczej będę po
prostu dalej pochłonięty tym, co poprzednio robiłem: na
przykład telefonem, listem, rozmową. Kiedy modlę się,
muszę oderwać się od drobiazgów życia codziennego;
w modlitwie nie ma dla nich miejsca. Z  drugiej strony
to, co rzeczywiście przemawia do mego serca, powinno
przemówić w modlitwie. Modlitwa nie ma sensu, nie jest
realna, jeżeli nie jest zakorzeniona głęboko w życiu. Są ludzie, którzy jakby zakładają na siebie „płaszcz modlitwy”,
kiedy zaczynają się modlić. Później po godzinie zdejmują
go i powracają do rzeczywistości. Nie jest to modlitwa,
lecz przyjemna ucieczka od życia. Dlaczego? Ponieważ
nie jest to rzeczywista modlitwa. Kiedy dowiaduję się, że
ktoś mi bliski jest poważnie chory, nie powinienem i nie
mogę eliminować tego z mojej modlitwy. Istnieją wszakże
dwa sposoby potraktowania tej sprawy: mogę się martwić
i folgować wyobraźni lub mogę wprowadzić to wydarzenie do modlitwy: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na
Niego” (1 P 5, 7). Mogę polecić mojego przyjaciela Bogu.
Mogę żywić nadzieję, iż Bóg ma go w swojej pieczy. Teraz
mogę już modlić się o to, co jest dla mnie ważne, i to modlić się w bardzo autentyczny sposób.
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Jak mam zaczynać modlitwę? Istnieje różnica między
wymagającym dużo silnej woli skoncentrowaniem się na
przedmiocie, jaki mam przed sobą, a skupieniem (Sam
mlung po niemiecku), które jest po prostu bezpośrednią
jednością czy związkiem z przedmiotem, który rozważam. Koncentracja męczy, a zatem trwa krótko. Skupienie nie wymaga wysiłku i może trwać długo. Powinienem
zaczynać modlitwę od kilkuminutowej koncentracji, aby
się zmobilizować, potem odprężyć się. Identyfikuję się
z przedmiotem kontemplacji, na przykład z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem czy inną postacią Pisma świętego. Jestem spokojny. Bóg jest we mnie. Czeka na mnie.
Być może chcę się modlić i modlę się dobrze lecz na
potykam kolejną trudność. Nie czuję, że Bóg reaguje na
moją modlitwę. Ale to jest stawianie problemu na głowie.
Przecież to nie Bóg odpowiada. Bóg jest tu pierwszy. Ja
jestem jedynie słowem wypowiedzianym przez Niego. To
ja odpowiadam:
„To Ty pierwszy nas pokochałeś, Boże. Mówimy
o tym w kategoriach historii, jak gdybyś kochał nas
jako pierwszy, ale tylko raz, podczas gdy Ty bezu
stannie kochasz nas jako pierwszy, wiele razy, każ
dego dnia i na przestrzeni całego naszego życia. Kie
dy budzimy się rano i duszę zwracamy do Ciebie...
Ty jesteś pierwszy... Ty pierwszy nas pokochałeś...
Kiedy budzę się o świcie i dusza moja zwraca się do
Ciebie w modlitwie, Ty Panie, już jesteś przy mnie;
Ty umiłowałeś mnie jako pierwszy. Kiedy odwracam
się od zajęć dnia powszedniego i dusza moja myśla
mi zwraca się do Ciebie, Ty jesteś pierwszy, i tak jest
zawsze. A jednak stale mówimy o tym bez wdzięcz
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ności, jak gdybyś pokochał nas jako pierwszy tylko
jeden raz”1 (Soren Kierkegaard).
Próbuję więc uspokoić się. Próbuję słuchać Boga. Pró
buję słuchać nie tylko przesłania, które chcę usłyszeć, lecz
również z całkowitą otwartością próbuję słuchać tego, co
Bóg ma mi do powiedzenia:
„Kontemplacja to przede wszystkim pełne sku
pienia słuchanie, oczekiwanie. A jednak, ponieważ
przestaliśmy słuchać innych, musimy w pewnym
sensie zacząć słuchać Boga. A to nie jest tylko goto
wością słuchania, odbioru pewnego rodzaju prze
słania. Człowiek prawdziwie kontemplacyjny to
nie ten, który przygotowuje swój umysł do przyję
cia odpowiedniego przesłania, jakie chce lub spo
dziewa się usłyszeć; lecz taki, który pozostaje pu
sty, ponieważ wie, że nigdy nie może oczekiwać ani
przyspieszyć słowa, które zamieni jego ciemność
w światło, jak również nie jest w stanie przewidzieć
tego słowa.
Cisza taką nie jest rodzajem »zaciemnienia«
dokonanego w określonym celu, w wyniku prak
tycznego rozmyślania na dany temat, rodzajem
sztucznej ciemności stworzonej przez człowie
ka. Taki człowiek nie jest sam z Bogiem, lecz sam
z sobą. Nie jest w obecności Transcendentnego, lecz
bożka, którym jest jego własna zadowolona z siebie
osoba. Gubi się i zatraca w sobie, w stanie bezwład
nego prymitywnego i dziecinnego narcyzmu”2.
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Niektórzy twierdzą, że nie lubią się modlić, ponieważ
mają niechęć do introspekcji. Modlitwa jednak nie jest
wpatrywaniem się w siebie, lecz w Boga. Modlić się to
znaczy jakby skierować światło na Chrystusa. Stopniowo
dowiaduję się, co ja powinienem czynić. To dokonuje się
we mnie samo. Odkrywam to bez analizowania samego siebie. Wręcz przeciwnie, chęć zastanawiania się nad
sobą czy obserwowanie własnego rozwoju to degeneracja
i cofanie się w życiu modlitwy. Powoli i w sposób spokojny przez poznawanie Chrystusa poznaję siebie.
To, co następuje, stanowi przekonujący schemat, który może stać się pomocny w rozwoju modlitwy. Jego celem nie jest stłumienie modlitwy przez traktowanie jej
jak jarzma, lecz raczej wyjaśnienie naszych wyobrażeń
o niej, aby jej przeżywanie nabrało jasności i swobody.
Schemat ten składa się z pięciu poziomów i, co zdumiewa, zaczynamy od najwyższego!
1) Modlitwa zaczyna się od uświadomienia sobie, że
Bóg kocha mnie takim, jaki jestem. Miłość Boga nie opiera się na niczym, i dlatego stanowi najbardziej podstawowy i bezpieczny fakt w moim życiu. Po prostu pozwalam
Bogu, aby mnie miłował. Chodzi tu nie tyle o działanie,
co o poddanie się, które pozwala, aby miłość Boga przeniknęła całą moją istotę. Jest to najbardziej spokojne nastawienie, jakie może przyjąć człowiek, a jednocześnie
najbardziej owocne. Na tym poziomie powinienem utrzymać się tak długo, jak tylko mogę, nie krócej i nie dłużej.
Dlaczego nie krócej? Ponieważ nawet gdybym miał na
tym poziomie utrzymać się cały czas, to i tak będzie to
bardziej wartościowe niż wszystko, cokolwiek bym mógł
uczynić. Dlaczego nie dłużej? Ponieważ byłoby to dzia-
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łanie na siłę, a to jest zawsze złe. Kiedy czuję, że jestem
zaspokojony, przechodzę do poziomu następnego.
2) Moja odpowiedź na miłość Boga jest moim działaniem, a w tym przypadku jest najwyższym i najgłębszym działaniem, na jakie mnie stać − uwielbieniem.
Uwielbiam to znaczy powierzam się całkowicie w miłujące ręce Boże. Bóg może mną rozporządzać − „Bądź
wola Twoja...” Mogę się tak modlić wolny od napięć czy
obaw, ponieważ jestem przekonany, że Bóg nie jest dla
mnie zagrożeniem, lecz źródłem życia i spełnienia. Taka
modlitwa uwielbienia może wyrazić się słowami lub milczeniem, moimi własnymi słowami lub słowami innej
osoby. I znów na poziomie adoracji pozostaję tak długo,
jak tylko mogę bez wywierania nacisku, aby skrócić lub
przedłużyć tę chwilę.
3) Następnie odwołuję się do pewnego fragmentu Pisma świętego (czy książki, która pomaga mi się modlić),
lecz czynię to w taki sposób, że staram się zidentyfikować
z Chrystusem lub z postacią, z którą On rozmawia. Znaczy to, że rozmyślam nad epizodem z Ewangelii nie jako
widz stojący na uboczu, lecz jako uczestnik − jak ktoś
głęboko zaangażowany. Nie jest to sprawa wyobraźni,
która przywołuje żywy obraz, lecz sprawa serca (w sensie biblijnym), które wie, że jest związane z Chrystusem.
To już nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie, mówi we
mnie, dotyka mnie czy leczy. To może być głębokim
przeżyciem modlitewnym. I znowu na tym poziomie pozostaję tak długo, jak mogę, ani dłużej, ani krócej.
4) Teraz pora na modlitwę–prośbę. W miarę jak postępuję w dół schematu, modlitwa nabiera coraz bardziej
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aktywnego charakteru. Na podstawie tego, co rozważałem do tej pory, prośby nasuną się same. Mogę prosić
o lepsze poznanie Chrystusa, o głębsze zawierzenie Mu,
większą odwagę i szlachetność w postępowaniu Jego drogą, większą miłość do ludzi, których spotykam w życiu,
czy o jakąkolwiek inną łaskę. Tu znów mogę wyrazić modlitwę własnymi słowami lub słowami psalmów czy innych modlitw, które są dla mnie przydatne.
5) Ostatni etap to rozważanie w technicznym znaczeniu tego słowa. Otwieram Pismo święte lub inną książkę, z której chcę skorzystać podczas modlitwy, i zastanawiam się nad jakimś wersetem czy akapitem. To proces
intelektualny. Obejmuje myślenie, analizę, badanie, wysiłek, aby zrozumieć, o co chodzi w tych słowach. Takie
myślenie powinno prowadzić do modlitwy błagalnej
albo do odnowienia identyfikacji z Chrystusem, może do
uwielbienia lub nawet do biernego poddania się miłości
Boga. Z tego poziomu medytacji w ścisłym jej znaczeniu
mogę wspiąć się na wyższe poziomy modlitwy. Modlitwa
przypomina górzysty krajobraz, przez który Duch Święty
prowadzi mnie i od czasu do czasu każę mi odpocząć.
Podsumowując − jest takie powiedzenie, które odnosi się do powyższego schematu: „Módl się, jak umiesz,
ale nie próbuj modlić się, jak nie potrafisz” (Dom Chapman).
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