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Wprowadzenie

D

opóki ¿yjemy, jesteœmy w ruchu. Zastój i stagnacja
równaj¹ siê œmierci. Wszystkie ¿ywe istoty musz¹
poruszaæ siê, zmieniaæ, wzrastaæ. ¯ycie ma byæ przygod¹,
a mo¿liwoœæ rozwoju to dar, z którego powinniœmy
w³aœciwie korzystaæ. W celtyckich podaniach istnia³a kl¹twa
powoduj¹ca, ¿e dotkniête ni¹ osoby nie mog³y wydostaæ siê
z miejsca, w którym siê znalaz³y, i pozostawa³y tam na zawsze.
Niemo¿noœæ dzia³ania i przechodzenia zmian uwa¿ano za
ostateczne przekleñstwo. A przecie¿ wszyscy – w mniejszym
lub wiêkszym stopniu – doœwiadczamy czegoœ podobnego.
Wszyscy popadamy w rutynê i przyzwyczajenia, które nas
niewol¹. Wszyscy wzbraniamy siê przed otwarciem oczu na
roztaczaj¹cy siê przed nami widok. Nazbyt czêsto widzimy
tylko to, co chcemy widzieæ; s³yszymy to, co chcemy s³yszeæ;
reagujemy na to, na co chcemy reagowaæ. Otwarta brama
symbolizuje odmienn¹ postawê. Otwarta brama to zaproszenie do przygody i wzrastania, wezwanie do przy³¹czenia siê
do witalnych elementów œwiata; wezwanie do odkrywania
nowych obszarów w sobie i w otoczeniu. Otwarta brama to
zachêta do podjêcia trudu zrozumienia, ¿e otaczaj¹cy nas
œwiat i my sami przepe³nieni jesteœmy tajemnic¹ i chwa³¹
Boga; to nieustaj¹ce wezwanie do pielgrzymowania w imiê
Bo¿ej mi³oœci, do wziêcia udzia³u w romansie, który wzbogaci
nasze serca i nasze ¿ycie.
Otwarta brama symbolizuje mo¿liwoœæ wyboru, jak¹ Bóg
nieustannie stwarza cz³owiekowi; jest znakiem dawanych
nam szans. Chodzi tu o nasz¹ podstawow¹ wolnoœæ. Mo¿emy
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bowiem pójœæ t¹ drog¹ lub zignorowaæ j¹ i wybraæ inne.
Otwarta brama powinna stanowiæ dla nas sposobnoœæ wejœcia
na œcie¿kê osobistego rozwoju, poniewa¿ jest to miejsce,
z którego mo¿emy wiêcej zobaczyæ i dotrzeæ w rejony,
w których nigdy nie byliœmy. Zejœcie z utartego szlaku i zerwanie z dawnymi zwyczajami wymaga ogromnej samodyscypliny, ale w zamian otrzymujemy ekscytuj¹ce prze¿ycia zwi¹zane
z odkrywaniem nieznanych l¹dów i nowych mo¿liwoœci.
Musimy jednak nauczyæ siê rozpoznawaæ chwile, w których
wrota siê przed nami otwieraj¹. Istnieje wiele fizycznych,
umys³owych i duchowych bram, które mog¹ nas zaprowadziæ
do „innego œwiata” lub – jak ja to wolê nazywaæ – do „wspanialszej wersji naszego œwiata”. Zawsze mo¿emy odkrywaæ
g³êbsze poziomy rzeczywistoœci. Jeœli potrafimy dostrzegaæ
otwarte bramy, to znaczy, ¿e przyjmujemy na siebie rolê
kolonizatora, poszukiwacza przygód, który idzie tam, gdzie
dot¹d nikt nie dotar³. Ludzie jednak odbywali ju¿ podobne
podró¿e, prze¿ywali podobne przygody. Nie jesteœmy wiêc
sami w naszej wêdrówce. Kiedy udajemy siê do obcego kraju,
mo¿emy kupiæ przewodnik, dziêki któremu orientujemy siê
w okolicy. Podobnie w podró¿y przez ¿ycie mo¿emy korzystaæ
z rad i wskazówek pozostawionych przez tych, którzy odbyli
j¹ przed nami. Jeœli zdobêdziemy siê na odwagê, odkryjemy
bogactwa, o jakich nam siê nie œni³o. Œw. Brendan z Birr pisze:
„Je¿eli staniesz siê Chrystusowy, bêdziesz odkrywa³ cud za
cudem, a wszystkie bêd¹ prawdziwe”. Musimy zrozumieæ, ¿e
Chrystus otworzy³ dla nas bramê chwa³y.
Od czasu do czasu „otwieraj¹ siê” nam oczy i dostrzegamy wiêcej ni¿ nam na co dzieñ pozwala nasz ograniczony
sposób patrzenia. O czymœ takim w³aœnie mówi³ Jakub, kiedy
przebudzi³ siê ze snu, w którym, jak mu siê wydawa³o, trwa³
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przez ca³e ¿ycie: „Gdy Jakub zbudzi³ siê ze snu, pomyœla³:
«Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedzia³em»”.
Przerazi³ siê i powiedzia³: „O jak¿e miejsce to przejmuje
groz¹! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba” (Rdz
28, 16-17). Jakub nie szuka³ tego doœwiadczenia, ono nagle zosta³o mu dane. Uwa¿am, ¿e w tym lub innym czasie
ka¿demu z nas dana jest szansa, by prze¿yæ coœ podobnego.
Musimy jednak byæ otwarci, aby z niej skorzystaæ. Takie nowe
perspektywy czêsto ukazuj¹ siê nam w chwilach kryzysu:
kiedy odchodzi ktoœ bliski, kiedy czujemy siê niepotrzebni lub
przechodzimy stan, który œwiat nazywa za³amaniem. Czêsto
mamy wiêksz¹ œwiadomoœæ siebie, kiedy czujemy siê nie na
miejscu, tak samo jak wyraŸniej czujemy koñczynê, w której
koœci uleg³y przemieszczeniu. Gdy stajemy wobec nieznanego, mog¹ siê przed nami otworzyæ ró¿norakie wrota.
Modlitwa nie jest ucieczk¹ od takich sytuacji, przeciwnie
– pozwala g³êbiej wejœæ w rzeczywistoœæ otaczaj¹cych nas
wydarzeñ. Powinna pomagaæ nam w rozwoju i wzbogacaniu
w³asnego ¿ycia. Nie uchroni nas przed przykrymi wydarzeniami, ale pomaga lepiej je zrozumieæ i uœwiadomiæ sobie,
¿e nie jesteœmy pozostawieni sami sobie. Je¿eli chcemy ¿yæ
pe³ni¹ ¿ycia, nie mo¿emy unikaæ momentów, w których ta
wspanialsza rzeczywistoœæ nagle nam siê objawia. ¯ycie nieustannie ukazuje nam nowe przejœcia i umo¿liwia odkrywanie
wszystkich tajemnic wszechœwiata.
I w³aœnie w chwili najmniej spodziewanej,
Wystarczy zachód s³oñca, kapryœny kielich kwiatu,
Œmieræ czyjaœ, fina³ chóru z Eurypidesa,
Aby sto nadziei i obaw
Starych i nowych zarazem, jak sama natura,
Si³¹ wtargnê³o w nasze dusze
				

Robert Browning1
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Modlitwy przy œwiecach

P

oni¿sze modlitwy przeznaczone s¹ na pocz¹tek i na
koniec dnia. Zapalenie œwiecy przy ich odmawianiu
pomo¿e nam odczuæ obecnoœæ Boga, którego moc triumfuje
nad ciemnoœciami. Patrz¹c na p³omieñ œwiecy, powinniœmy
dziêkowaæ za to, ¿e Bo¿e œwiat³o rozprasza mrok, uznaj¹c
¿e ¿adne, choæby najg³êbsze, ciemnoœci nie s¹ w stanie tego
œwiat³a ugasiæ. Przy tej okazji warto równie¿ mieæ w pamiêci
pewne chiñskie przys³owie: „Lepiej jest zapaliæ œwieczkê ni¿
przeklinaæ ciemnoœci”. Modlitwy te mo¿na odmawiaæ w chwili
zapalania œwiec zarówno w koœciele, jak i w domu.
W koœciele celtyckim bardzo chêtnie pos³ugiwano siê
symbolem œwiat³a. Œwiêty Patryk rozpali³ ogieñ na wzgórzu
Tara, aby pokazaæ, ¿e œwiat³o Chrystusa pokona³o ciemnoœci
i odnios³o zwyciêstwo nad œmierci¹. Druidzi s³usznie ostrzegali króla, ¿e jeœli nie ka¿e ugasiæ tego ognia, bêdzie on
p³on¹³ w Irlandii na wieki. W klasztorze œw. Brygidy z Kildare
podobno podtrzymywano ogieñ przez ponad tysi¹c lat na
znak, ¿e „Chrystus jest œwiat³oœci¹ œwiata. Œwiat³oœci¹, której
¿adna ciemnoœæ nie ogarnie”. Poni¿ej zaproponujê krótki
schemat aktu uwielbienia na poranek lub wieczór, który
jest polecany przez Izbê Biskupów Koœcio³a anglikañskiego,
a zaczerpn¹³em go z The Promise of His Glory 7. Dobrze jest
rozpocz¹æ modlitwê w ciemnoœci, przy ma³ej œwieczce lub
zapalniczce, wypowiadaj¹c nastêpuj¹ce s³owa:
Pan jest moim œwiat³em i moim zbawieniem.
Pan jest moim œwiat³em i moim zbawieniem.
Pan jest moc¹ mojego ¿ycia.
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Pan jest moim œwiat³em i moim zbawieniem.
Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu.
Pan jest moim œwiat³em i moim zbawieniem.

Po tym nastêpuje krótkie czytanie z Pisma Œwiêtego.
Mo¿na, na przyk³ad, wykorzystaæ fragment z Ewangelii œw.
Jana: 1, 1-5:
Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem
by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez
Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o.
W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi, a œwiat³oœæ
w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a.

Albo z Listu do Kolosan 1, 12-13:
Dziêkujcie Ojcu, który was uzdolni³ do uczestnictwa w dziale œwiêtych w œwiat³oœci. On to uwolni³ nas spod w³adzy
ciemnoœci

Nastêpnie zapalcie œwiecê i powiedzcie:
Jezus Chrystus jest œwiat³oœci¹ œwiata:
Œwiat³oœci¹, której ¿adna ciemnoœæ nie ogarnie.

W tym momencie, je¿eli chcecie, mo¿ecie dodaæ s³owa
pieœni, w której mowa jest o œwiat³oœci Chrystusa. Nastêpnie
odmówcie jedn¹ z poni¿szych modlitw. Ja u³o¿y³em je wed³ug
w³asnego porz¹dku tak, aby codziennie dziêkowaæ za coœ
innego: w niedzielê za zmartwychwstanie, w poniedzia³ek
za akt stworzenia, we wtorek za sprawy œwiata, w œrodê za
misje, w czwartek za pokój, w pi¹tek za zbawienie, w sobotê
za œwiêtych w chwale.
Istnieje wiele innych modlitw do odmawiania przy
œwiecach, które mo¿ecie wykorzystaæ do stworzenia
w³asnego schematu. Po odmówieniu jednej z nich dobrze
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jest poœwiêciæ chwilê na krótk¹ modlitwê wstawiennicz¹
i afirmacyjn¹. Akt uwielbienia koñczymy przypomnieniem
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla nas wszystkich.
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Niedziela – Zmartwychwstanie
PrzyjdŸ, Panie, o œwitaniu,
PrzyjdŸ w œwie¿oœci poranka,
PrzyjdŸ, daj nam siê poznaæ
Na prze³omie nocy i dnia i przy ³amaniu chleba

Zmartwychwsta³y Panie,
Otwórz nam oczy na Twoj¹ obecnoœæ,
Odkryj przed nami bramê chwa³y,
Uka¿ nam œcie¿kê ¿ycia,
Daj nam zrozumieæ, ¿e Ty jesteœ z nami teraz i na wieki.
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