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BF – Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S.
Głowa, J. Bieda (red.), Poznań 2000.
DA – Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, w:
Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań
2002.
DeV – Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem”. O Duchu
Świętym w życiu Kościoła i świata, Watykan 1986.
DŚ 47 – Jan Paweł II, Duch Święty w modlitwie i mesjańskim
przepowiadaniu Jezusa, w: Katechezy, Duch Święty, Nauczanie
Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów
papieskich, Kraków 1999.
DZ – Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae
caritatis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety.
Deklaracje, Poznań 2002.
EdE - Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”. O Eucharystii
w życiu Kościoła, Watykan 2003.
EVL - Jan Paweł II, List apostolski „En 1246, votre lointain” do biskupa
Liege Alberta Houssiau z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała,
Watykan 1996.
ID – Paweł VI, Konstytucja apostolska „lndulgentiarum doctrina”,
Watykan 1967.
JC 32 – Jan Paweł II, Modlitwa Jezusa, w: Katechezy, Jezus Chrystus,
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór
dokumentów papieskich, Kraków 1999.
JC 75 – Jan Paweł II, Chrystus – wzór życia po synowsku zjednoczonego
z Ojcem, w: Katechezy, Jezus Chrystus, Nauczanie Ojca Świętego
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Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich,
Kraków 1999.
K 61 – Jan Paweł II, Prezbiter człowiekiem modlitwy, w: Katechezy,
Kościół, Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy
zbiór dokumentów papieskich, Kraków 1999.
K 80 – Jan Paweł II, Duchowość świeckich, w: Katechezy, Kościół,
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór
dokumentów papieskich, Kraków 1999.
K 85 – Jan Paweł II, Charyzmaty świeckich, w: Katechezy. Kościół,
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór
dokumentów papieskich, Kraków 1999.
K 87 – Jan Paweł II, Indywidualny i zespołowy udział świeckich w
apostolstwie, w: Katechezy. Kościół, Nauczanie Ojca Świętego Jana
Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, Kraków
1999.
KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
„Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety.
Deklaracje, Poznań 2002.
KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
KL. – Konstytucja o Liturgii „Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór
Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
LE – Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”. O pracy ludzkiej,
Watykan 1980.
MDei – Pius XII, Encyklika „Mediator Dei et hominum”. O świętej
Liturgii, Watykan 1947.
OWLG – Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin w: Liturgiia Godzin, t.
I, Poznań 1982.
ReP – Jan Paweł II, Adhortacja „Reconciliatio et paenitentia”. O
pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła,
Watykan 1984.
SD – Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”. O chrześcijańskim
sensie ludzkiego cierpienia, Watykan 1984.
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SS – Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”. O nadziei chrześcijańskiej,
Watykan 2007.

19

WSTĘP

Modlitwa od wieków była pojmowana jako dialog człowieka z
Bogiem, czyli wzajemna relacja, oparta na słowie i słuchaniu. Człowiek
wchodząc w zażyłą relację ze swoim Stwórcą, podejmuje pewnego
rodzaju drogę, której celem jest zmierzanie do zjednoczenia z Bogiem.
Modlitwa zatem, obok sakramentów, stanowi istotny element w
duchowości chrześcijańskiej oraz w realizacji Bożego zaproszenia do
dialogu.
Na temat modlitwy można mówić na różne sposoby i ukazywać jej
przeróżne formy. W niniejszej pozycji zatytułowanej „Elementarz
modlitwy” chcemy ukazać najbardziej elementarne zasady modlitwy.
Książka ta jest próbą ukazania podstaw modlitwy chrześcijańskiej,
które prowadzą do pogłębionej i trwałej relacji z Bogiem. Wiele osób
stwierdza z głębokim przekonaniem, że nie potrafi się modlić. Stąd
oddajemy do Waszych rąk, drodzy Czytelnicy, swoisty podręcznik
modlitwy, który ukazuje zbiór najbardziej elementarnych wiadomości o
modlitwie i sposobach jej praktykowania. W ten sposób pragniemy
zachęcić do dialogu z Bogiem.
W kolejnych rozdziałach będziemy starali się przybliżyć samo
określenie modlitwy: czym ona jest dla człowieka wierzącego. Różne jej
formy ukazane na kartach Starego Testamentu, by dojść do modlitwy
doskonałej, której wzór zostawił wierzącym Jezus Chrystus. W dalszej
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części zostaną omówione: przygotowanie wewnętrzne i zewnętrzne do
modlitwy, jej owoce, związane z nią trudności i niebezpieczeństwa. W
końcu zostaną przedstawione różne jej formy, by dojść do „Modlitwy
Pańskiej” jako doskonałego wzorca wszelkiej modlitwy.
Życie bez modlitwy jest zatrzymaniem się w drodze, by po chwili
zmienić kierunek i wejść na drogę do… Życie duchowe bowiem nie
znosi pustki. Odchodząc od Boga, powstałą pustkę w serce człowieka
zagospodarowują inni bogowie, którzy prowadzą go zawsze w tym
samym kierunku – na zatracenie. Stąd też modlitwa jest tak ważna i
warto jej się uczyć, praktykować i nią żyć każdego dnia.
Mamy nadzieję, że „Elementarz modlitwy” przyczyni się do wejścia
na drogę modlitwy i codziennego, owocnego jej praktykowania.
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ROZDZIAŁ I
POJĘCIE I ZNACZENIE MODLITWY

Pierwszym i zasadniczym krokiem, by pokochać codzienną
modlitwę, jest zrozumienie jej istoty. „Słowik śpiewa, ponieważ tak
został stworzony, ponieważ śpiew odpowiada jego naturze” (Ewagriusz
z Pontu, 345-399), natomiast modlenie się jest właściwe ludzkiemu
umysłowi, który skupia się na tym, co jest najpiękniejsze – na Bogu.
Modlitwa bowiem winna stać się dla każdego chrześcijanina, nie tylko
pokarmem dla jego duszy, ale przede wszystkim spotkaniem z Osobą
kochaną, bez której nie można żyć.
1.1.Wzniesienie duszy do Boga
Wielcy mistrzowie życia duchowego ukazują modlitwę jako
wzniesienie duszy do Boga lub prośbę człowieka skierowaną do
Stwórcy o stosowne dla niego dobra: „Modlitwa lub inaczej dialog z
Bogiem jest dobrem najwyższym. Istotnie, jest ona intymną komunią z
Bogiem. Tak jak oczy ciała widzą światło i są nim rozświetlone, tak
samo dusza ukierunkowana na Boga zostaje oświecona niewyrażalnym
światłem modlitwy. Musi to jednak być modlitwa wypływająca z serca,
a nie jedynie z przyzwyczajenia” (św. Jan Chryzostom, 350-407). Z tej
definicji wynikają dwie podstawowe prawdy:
 skończoność bytu ludzkiego, który musi wznieść się do Boga –
człowiek jako stworzenie, nieustannie potrzebuje Boga, który
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daje mu oddech życia oraz wszystko, co jest mu konieczne do
życia. Modlitwa jest działaniem Boga i człowieka przez
Chrystusa w Duchu Świętym. Bóg nie potrzebuje naszej
modlitwy – to człowiek potrzebuje Bożej pomocy. Stwórca zaś
obdarza go różnymi dobrami, by z coraz większą ufnością
zwracał się do Niego (por. KKK 2563, 2563-2564).
 prawdę o Bogu świętym i nieskończonym, Stwórcy człowieka i
Jego Odkupicielu - Bóg od wieków wkracza w życie człowieka i
zaprasza go do współdziałania ze swoją łaską.
Wzniesienie duszy do Boga jest swego rodzaju stanem bycia wobec
Stwórcy, wyrazem darmowości ludzkiego istnienia i poczucia
grzeszności człowieka. Z drugiej strony przez wzniesienie swej duszy do
Boga, człowiek doświadcza Jego wielkości i fascynującej doskonałości
(por. KKK 2559). Podobne doświadczenie modlitwy ukazuje nam św.
Jan Klimak (525-600), który nazywa modlitwę “dialogiem człowieka z
Bogiem, zjednoczeniem mistycznym” (cyt. za T. Špidlik).
Człowiek potrzebuje Boga, nawet, gdy do końca sobie tego nie
uświadamia lub zaprzecza temu faktowi. Modlitwa zatem jest swego
rodzaju zanurzeniem się tego, co skończone, słabe i podlegające
śmierci w Tym, który jest Nieskończony, Mocny i Wieczny. Dzięki
modlitwie człowiek przekracza niedostępną jego naturze barierę
Bóstwa i zanurza się w swoim Stwórcy i Odkupicielu.

1.2. Szukanie Boga
Człowiek ze świadomością bycia stworzeniem we wszystkim
zależnym od Boga, podejmuje z Nim rozmowę swego serca i umysłu. W
miarę wchodzenia coraz głębiej w relacje z człowiekiem, Bóg coraz
pełniej odsłania mu siebie samego. Modlitwa, zatem jawi się jako
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szukanie Boga, które bynajmniej nie odbywa się po omacku, lecz jest
wchodzeniem w coraz pełniejsze światło Jego objawiania się
człowiekowi.
Najważniejszym zadaniem człowieka w tym kontekście jest wejście
na drogę modlitwy. Początkowo będzie to trudne, nużące i naznaczone
niecierpliwością i zniechęceniem. Jednakże w miarę coraz pełniejszego
objawiania się Stwórcy, zrodzi się pragnienie coraz głębszego
wchodzenia w relacje z Bogiem.

1.2.1. Wchodzenie na górę
Z pewnością każdy człowiek przynajmniej raz w swoim życiu
doświadczył wielkości i mistyki gór. Taka wyprawa wymaga stosownych
przygotowań, aby została zakończona powodzeniem.
Stając już u podnóża szczytu człowiek doświadcza często
sprzecznych ze sobą uczuć: niepokoju na widok wielkości góry oraz
nieodpartej chęci jej zdobycia.
W miarę, jak pokonuje kolejne metry wzniesienia, zmienia się
otaczający go krajobraz – w pewnym momencie kończy się otaczająca
wędrowca ściana lasu, roślinność staje się coraz uboższa, by w końcu
ustąpić miejsca surowym skałom, luźno leżącym kamieniom i pustej
przestrzeni. W końcu, gdy człowiek osiągnie szczyt, przed jego oczyma
rozciąga się wolna przestrzeń, okryta z góry błękitem nieba.
Na szczycie człowiek odczuwa autentyczną wolność. W dole
pozostały wszystkie niepokoje codziennego dnia – tu jest on sam na
sam z wielkością natury.
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1.2.2. Góra modlitwy
Dlatego właśnie modlitwa często jest porównywana do wchodzenia
na górę.
Sama góra i skały, z których jest ona zbudowana oznaczają ludzkie
pojęcia i myśli. Człowiek bardzo często obciążony jest błędnymi
pojęciami i wyobrażeniami Boga. Często nadajemy Bogu ludzką twarz,
tworząc sobie obraz Boga, zaczerpnięty z pojęć, które funkcjonują w
codziennym życiu. W ten sposób na przestrzeni wieków, człowiek
tworzył sobie wizerunek Boga na swój obraz i podobieństwo:
 Staruszek – dziadziuś żyjący przeszłością, który nie zrozumie
współczesnych czasów, ich wymogów i trendów panujących w
świecie;
 Ratownik – człowiek zwraca się do Niego tylko w sytuacjach
kryzysowych, gdy pilnie potrzebuje Jego pomocy;
 Św. Mikołaj – traktowany jako swoisty darczyńca, do którego w
modlitwie zwracamy się z listą zapotrzebowań;
 Obserwator – wprawdzie widzi wszystko, co się dzieje na
świecie, jednak nie ma siły, by reagować;
 Wielki Nieobecny – siedzi gdzieś tam w górze i nic Go nie
interesuje;
 Despota – za wszelką cenę chce zaspokoić swoje ambicje, nie
licząc się z ludźmi, ich cechami i możliwościami;
 Policjant – strażnik porządku, karzący za każde przewinienie.
W miarę wchodzenia w głębię modlitwy, wszystkie te pojęcia i
wyobrażenia zostają zweryfikowane przez prawdziwy obraz
objawiającego się Boga. Dotychczasowy obraz Boga zostaje zrujnowany
i rozpoczyna się poznawanie Go na nowo, jako Innego od naszych
antropomorficznych pojęć. Wszelkie bowiem ludzkie pojęcia Boga jako
dobrego, sprawiedliwego, kochającego, itd. nie są zdolne, nawet w
najmniejszym stopniu oddać prawdziwej rzeczywistości Boga.
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Stąd też droga prowadząca pod górę wyraża przechodzenie
człowieka od pojęć niskich do coraz pełniejszych, czystszych i
jaśniejszych. Owo odarcie wyobrażenia Boga z ludzkich pojęć, staje się
koniecznością, by Bóg mógł wejść w czyste serce i umysł człowieka.
Tylko dzięki takiemu oczyszczeniu, modlitwa przestaje być wołaniem w
próżnię ludzkich wyobrażeń o Bogu, lecz staje się relacją i
zjednoczeniem z Bogiem prawdziwym.
Na drodze modlitwy w końcu dochodzi do momentu, gdy kończą się
ludzkie pojęcia i wyobrażenia, i zostaje pewna pustka, dusza jednak
nadal tęskni do swego Stwórcy. Człowiek nie jest w stanie wznieść się
na wyżyny poznania Boga, może jednak na skrzydłach miłości (por. 1J
4,8) wejść w Jego orbitę i tam Go kontemplować. „W tej chwili, w
związku z tym, co powiedziałam – pisze św. Teresa od Jezusa (15151582) - że żadna usilność nasza w tych rzeczach niczego osiągnąć nie
zdoła, przychodzą mi na pamięć te słowa oblubienicy w Pieśni nad
pieśniami: «Wprowadził mię król do piwnicy winnej» (Pnp 2,4). Nie
mówi, by sama weszła; mówi tylko, że «chodziła na wszystkie strony,
szukając miłego swego» (Pnp 3,2). Te królewskie piwnice winne to, jak
ja rozumiem, sam środek i najgłębsze wnętrze duszy naszej, do którego
Pan nas wprowadza, kiedy i jak chce; sami, jakkolwiek byśmy się
starali, wnijść tam nie możemy. Jest to rzecz Boskiej wielmożności
Jego, wprowadzić nas do tego środka duszy, gdzie i sam wchodzi; a na
większe jeszcze okazanie, iż to własna sprawa Jego, nie chce, by w tym
wnijściu Jego wola nasza jaki bądź udział miała, prócz zupełnego
oddania się Jemu”.
Wielu mistyków i mistrzów życia duchowego przeszło w swoim
duchowym życiu tę drogę: „Jakże więc wielka jest potęga
modlitwy. Można by rzec, że to królowa, która ma w każdej
chwili wolny przystęp do króla i może otrzymać wszystko, o co
prosi. Aby zostać wysłuchanym, nie trzeba koniecznie
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odczytywać z książki piękne formułki, ułożone na daną
okoliczność; gdyby tak było niestety! jakże byłabym godna
pożałowania! /.../. Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca,
prostym wejrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości
zarówno w cierpieniu jak i w radości; na koniec jest to coś
wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy
mnie z Jezusem” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 1873-1897).
Modlitwa zatem jawi się jako dialog i zjednoczenie z Bogiem,
droga w górę, najpewniejszy środek dojścia do Boga.
1.3. Definicja modlitwy
Z przeprowadzonych powyżej analiz wyłania się potrójna definicja
modlitwy, która jednocześnie określa jej etapy:
 rozmowa z Bogiem – wydaje się być niezrozumiałym
twierdzenie wielu osób, które utrzymują, że nie potrafią się
modlić. Tymczasem modlitwa jest niczym innym, jak rozmową z
Bogiem. Skoro zatem potrafimy trwonić długie godziny na
błahych rozmowach ze znajomymi, dlaczego nie potrafimy w
analogiczny sposób rozmawiać z Bogiem? Osobowy Bóg chce
prowadzić wewnętrzny dialog z człowiekiem, słuchać go i
odpowiadać na jego głos;
 wzniesienie myśli do Boga – wiele osób usprawiedliwia
zaniedbanie codziennej modlitwy brakiem czasu. Tymczasem
modlitwą jest także wzniesienie myśli do Boga. Każda myśl,
która jest ukierunkowana na Boga i Jego chwałę, już jest
modlitwą. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by modlitwa była
praktykowana podczas różnych zajęć dnia codziennego;
 wzniesienie serca do Boga – serce najczęściej jest utożsamiane
z ludzkimi uczuciami. Wzniesienie zatem serca do Boga jest
pewnym stanem emocjonalnym człowieka, w którym myśli on o
Bogu jako kimś ważnym i kochanym. Podobnie, jak oblubieniec
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i oblubienica myślą czule o sobie i ku sobie kierują myśli w
czasie rozłąki, tak człowiek oddany Bogu trwa przy Nim w
swoich uczuciach.
To potrójne rozumienie modlitwy ukazuje, że jest ona dziełem
całego człowieka, który w rozmowę z Bogiem angażuje wszystkie swoje
władze umysłowe i duchowe.

1.4. Rodzaje modlitwy
Mistrzowie życia duchowego dzielą modlitwę na kilka grup ze
względu na jej adresata, formę oraz modlący się podmiot.
1.4.1. Ze względu na adresata
Adresatem każdej modlitwy jest Bóg i tę prawdę musi głęboko
uświadomić sobie każdy, kto chce owocnie się modlić. Modlitwa zatem
może być: modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania Boga
oraz kierowanej do Niego prośby. Według Orygenesa (185 lub 186254), modlitwa powinna składać się z następujących po sobie etapów:
uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. Ten schemat
wydaje się perfekcyjnie korelować ze schematem zapisanym w
„Modlitwie Pańskiej”, w której zostały zawarte poszczególne elementy
modlitwy.
1.4.2. Ze względu na formę
Ze względu na swą formę, modlitwa może być ustna, i polega ona
wtedy na recytacji określonych formuł modlitewnych. Dla mistrzów
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życia duchowego gotowe formuły modlitewne zapisane w różnych
modlitewnikach i broszurach, z których często korzystamy, są
przygotowaniem do modlitwy wyższego rzędu. Przypomina ona
„listek”, który w roślinie poprzedza kwiat lub owoc. Modlitwa zatem
słowna, mimo iż może być niezrozumiała, przynosi dla człowieka swój
zbawienny owoc, jeśli jest odmawiana z pobożnością i w skupieniu.
Zatrzymywanie się natomiast i ograniczenie się jedynie do gotowych
formuł modlitewnych jest poważnym błędem, gdyż ogranicza rozwój
człowieka, uniemożliwia autentyczny dialog z Bogiem oraz spłyca samą
modlitwę. Czyż można bowiem w codziennym życiu, w komunikowaniu
się z innymi ludźmi posługiwać się jedynie pewnymi schematami?
Żadna poważna rozmowa nigdy nie doszłaby do skutku.
Drugim elementem tego podziału jest modlitwa myślna, która jest
intelektualną refleksją (rozważanie, medytacja), która stanowi ważne
przygotowanie do modlitwy serca. Modlitwa myślna zaprasza do
refleksji nad czytanym tekstem i niejako „smakowania” go, by jej smak
pozostawał z człowiekiem przez cały dzień.
1.4.3. Ze względu na modlący się podmiot
Modlitwa ze względu na modlący się podmiot może mieć charakter
wspólnotowy lub indywidualny.
Modlitwę wspólnotową szczególnie zalecał Chrystus swoim
wyznawcom: „zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie” (Mt 18,19). Przykładem takiej modlitwy jest jednomyślne
trwanie Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,14). Warunkiem
takiej modlitwy jest jednomyślność, która charakteryzuje się jednością
serc i umysłów. Można stąd wyciągnąć wniosek, że nie każda grupa
trwająca na modlitwie jest wspólnotą, jeśli nie łączy ich jedność.
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Modlitwa indywidualna jest bardzo osobistą relacją z Bogiem:
„Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i
niezgłębione, jakich nie znasz” (Jer 33,3). Chrystus ukazując wartość tej
formy modlitwy, stwierdza: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do
swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,6).
Ten rodzaj modlitwy, choć z pozoru dotyczy tylko jednostki, może
mieć charakter wspólnotowy, jeśli modlący się podmiot łączy się ze
wszystkimi, którzy w tej samej chwili modlą się gdzieś na ziemi.
1.4.4. Inne podziały
Na przestrzeni wieków wielu mistrzów życia duchowego
dokonywało podziału rodzajów modlitwy.
Św. Jan Pustelnik (IV/V w.) mówił o podziale modlitwy ze względu na
dyspozycję człowieka: cieleśni (soma) i duchowi (psyche). W zależności
od uwarunkowań, taka będzie modlitwa człowieka. Zaś Teofan Rekluz
(święty Cerkwi prawosławnej żyjący w latach 1815-1894) dzieli
modlitwę na: cielesną, myślną, intelektualną i duchową. Człowiek
bowiem w modlitwę angażuje wszystkie swe siły i zdolności, i w
zależności, które władze i zdolności będą dominować, modlitwa będzie
miała właściwy dla nich charakter.
Modlitwa jest więc poszukiwaniem Boga poprzez różne formy i
władze człowieka. Owocem tego poszukiwania jest spotkanie, które
dokonuje się w sercu człowieka jako miejscu dostępnym tylko Bożemu
Duchowi. Tam właśnie dokonuje się przymierze między Bogiem a
człowiekiem.
***
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Modlitwa jawi się, niezależnie od obranej formy, sposobu wyrażania
czy modlącego się podmiotu, jako spotkanie-dialog z Bogiem, który
pochyla się nad człowiekiem, przychodząc z pomocą w postaci
konkretnego dobra.
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ROZDZIAŁ II
OD MODLITWY CZŁOWIEKA DO MODLITWY CHRYSTUSA W
DUCHU ŚWIĘTYM

Każda religia wskazuje swoim wyznawcom modlitwę jako środek
zjednoczenia z Bogiem. Nic zatem dziwnego, że od najdawniejszych
czasów modlitwa towarzyszyła człowiekowi jako środek osiągnięcia
zbawienia. Człowiek kierując swój wzrok ku niebu, oczekiwał stamtąd
odpowiedzi na nurtujące go pytania i tam szukał pomocy we
wszystkich swoich trudnościach. Modlitwa, zatem należała do
zwyczajnego rytmu codziennego dnia.
2.1. Modlitwa ludzi Starego Testamentu
Dla człowieka Starego Przymierza modlitwa najpierw była
przeżywana w kontekście rzeczywistości stworzenia – człowiek
oddawał chwałę Bogu poprzez różnego rodzaju ofiary z pierwocin swej
trzody i plonów ziemi (por. Rdz 4,4) czy też wzywał imienia Jahwe
(por. Rdz 4,26) w różnych sprawach i kłopotach. Modlitwa była także
postrzegana jako „wędrówka” z Bogiem (por. Rdz 5,24. 6,9), która stała
się przede wszystkim udziałem Abrahama, który uwierzywszy Bogu i
wyruszył do ziemi przez Niego wskazanej. W ten właśnie sposób w
historii zbawienia Bóg zapraszał człowieka do relacji ze sobą, by w
modlitwie odnajdywał Jego oblicze (por. KKK 2569).
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2.1.1. Starotestamentalne formy modlitwy
Na kartach Starego Testamentu znajdujemy wiele przykładów
różnych formuł modlitewnych, wyrażających ludzkie pragnienia.
Zamykają się one w czterech zasadniczych formach: uwielbienia,
dziękczynienia, przebłagania i prośby.
2.1.1.1. Modlitwy uwielbienia
Człowiek bojący się (bojaźń Boża, ale nie strach przed Bogiem) Boga,
pragnął Go wielbić, czego owocem są przykłady tej modlitwy: po
wybudowaniu świątyni, Dawid modli się słowami pełnymi wdzięczności
(por. 1Krn 29,10-18); trzej młodzieńcy za nieposłuszeństwo królowi
babilońskiemu Nabuchodonozorowi zostają wrzuceni do pieca i tam
śpiewają pieśń uwielbienia (por. Dn 3,57-88) czy modlitwa uwielbienia
wypowiedziana przez Annę za urodzenie dziecka - Samuela (por. 1Sm
2,1-10).
Modlitwa uwielbienia dla ludzi Starego Testamentu nie była tylko
doraźną formą wyrażenia chwały, ale dotykała całego udziału Boga w
dziejach ludzkości, począwszy od dzieła stworzenia, poprzez wszystkie
znaki i cuda, jakie Bóg zdziałał w swoim narodzie.
2.1.1.2. Modlitwy dziękczynne
Człowiek Starego Testamentu miał również świadomość swego
długu wdzięczności wobec Stwórcy, stąd wiele modlitw miało
charakter dziękczynny: znamienna w tym względzie jest pieśń
Izraelitów, odśpiewana po przejściu Morza Czerwonego, które
pochłonęło wojska egipskie (por Wj 15,1-19); Bóg obiecuje Dawidowi,
że jego potomstwo będzie panować na wieki, za co wyraża on swą
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wdzięczność w modlitwie dziękczynnej (por. 2Sm 7,18-29); król Dawid
dziękuje Panu w dniu sprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy
(por. 1Krn 16,8-36) czy wyzwolenie od wrogów skłania króla Dawida do
modlitwy dziękczynnej (por. 2Sm 22,2-51).
Synowie Narodu Wybranego niemal we wszystkich wydarzeniach
widzieli wszechmocną rękę Pana, stąd za wszystko składali Bogu
dziękczynienie.
2.1.1.3. Modlitwy przebłagania
W poczuciu swej grzeszności wobec Boga, człowiek tworzył także
modlitwy wyrażające żal i skruchę, które miały na celu przebłaganie
Boga. Przykładami takich modlitw w Starym Testamencie są: wołanie
Nehemiasza o przebaczenie grzechów Izraela (por. Neh 1,5-11);
Ezdrasz w modlitwie pragnie przebłagać Boga i wyznaje grzechy swego
ludu, który wszedł w relacje z poganami zamieszkującymi Ziemię
Obiecaną (por. Ezd 9,6-15) czy prorok Jeremiasz, który prosi o
przebaczenie dla grzesznego Narodu Wybranego (por. Jer 10-23-25).
Najpiękniejszą modlitwę przebłagania zawdzięczamy jednak Dawidowi,
który po uśmierceniu Uriasza Chetyty i cudzołóstwie z jego żoną (por.
2Sm 11,3nn) pisze pieśń przebłagalną (por. Ps 51).
Człowiek każdej epoki był uwikłany w grzech. Stąd dla wierzących w
Boga Izraelitów, modlitwa przebłagania za popełnione wykroczenia
przeciwko Bogu i Jego nakazom była naturalną konsekwencją i znakiem
poddania się woli Stwórcy.
2.1.1.4. Modlitwy prośby
Wiele modlitw dotyczy konkretnych sytuacji życiowych: modlitwa
małżonków Tobiasza i Sary w chwili próby, gdy życiu Tobiasza zagraża
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zły duch Asmodeusz (por. Tb 8,5-8); modlitwa o zdrowie, którą w
chorobie wypowiedział na polecenie proroka Izajasza król Ezechiasz
(por. Iz 38,10-22); modlitwa o sprawiedliwość, wypowiedziana przez
proroka Habakuka (por. Ha 1,2-4); w przeciwnościach swe wołanie do
Boga zanosił prorok Izajasz (por. Iz 33,1-6); podczas klęski prosił o
pomoc wszechmocnego Boga prorok Jeremiasz (por. Jer 14,17-22) czy
Jonasz wołający z wnętrza ryby (por. Jon 2,3-10).
Człowiek w potrzebie zawsze kierował swe wołanie do Boga, gdyż
tylko w Nim widział ratunek i pomoc w swojej niedoli.
Pismo święte Starego Testamentu ukazuje modlitwę jako
nieodłączną towarzyszkę wielu ludzkich działań i sytuacji, w których
człowiek zwraca się do Boga wypowiadanymi przez siebie słowami.
2.1.2. Psalmy jako wzór modlitwy
Odrębną formą modlitewną, obecną w Starym Testamencie są
psalmy. Są one wyrazem wiary i pobożności ludu Starego Przymierza,
który gromadził się podczas wielkich świąt w Jerozolimie oraz na
modlitwie w synagogach w szabat. Wyrażają one wdzięczność za
wielkie wydarzenia zbawcze i choć mogą być odmawiane
indywidualnie, są wyrazem modlitwy całego ludu, który oczekuje
ostatecznego wypełniania się historii zbawienia. W psalmach słowo
Boże staje się modlitwą, którą wypowiada człowiek w różnych
okolicznościach swego życia, wyrażając uwielbienie, prośbę,
przebłaganie czy dziękczynienie. Ostateczne wypełnienie dzieł Bożych,
opisywanych w psalmach znajdujemy w Chrystusie, od którego Kościół
przyjął tę modlitwę jako własną (por. KKK 2586-2588, por. także
OWLG, 100-109).
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Psalmy do dziś pozostały jedną z najważniejszych form modlitwy
Kościoła. Stąd też zachęca się także wiernych świeckich do codziennego
praktykowania tej pięknej modlitwy.
2.2. Chrystus – mąż modlitwy
Dla ludzi Nowego Przymierza wzorem i nauczycielem modlitwy jest
Chrystus, którego przykład modlitewnego skupienia i dialogu z Ojcem
niejednokrotnie znajdujemy na kartach Ewangelii. Jezus wielokrotnie
udawał się w miejsca odludne, by tam pozostawać sam na sam ze
swoim Ojcem, ale również wiele formuł modlitewnych wypowiadał
publicznie, a także nauczył modlitwy swoich uczniów. Przykład zatem
Chrystusa skłania człowieka do podejmowania wysiłku modlitwy, by
nie ustać w drodze i nie ulec pokusie (por. Mt 28,41) w zdążaniu do
ostatecznego celu.
2.2.1. Chrystus zjednoczony z Ojcem
Jezus Chrystus – Syn Boży, całe swoje życie i misję bez reszty oddaje
Ojcu (por. J 6,57). Modlitwa Jezusa była wyrazem Jego zjednoczenia z
Ojcem i stanowiła esencję Jego ziemskiego życia (por. Łk 18,1).
Chrystus wielokrotnie na kartach Ewangelii daje przykład swej
osobistej modlitwy, wyrażającej zjednoczenie z Ojcem, co potwierdzają
wypowiedziane przez Niego słowa: „tylko Ojciec zna Syna” i „tylko Syn
zna Ojca” (Mt 11,27; Łk 10,22). Jezus wiele czasu, szczególnie wiele
godzin nocnych, spędzał na modlitwie do Ojca (por. Łk 6,12. 11,1),
szukając do tego miejsc pustynnych i odludnych (por. Mk 1,35; Mt
14,23; Łk 6,12).
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W Chrystusie doskonale widać owo wzajemne przenikanie się i
splatanie zjednoczenia z Ojcem i modlitwy do Niego. Jedno bowiem z
drugiego wynika i jedno bez drugiego nie może istnieć.
2.2.2. Modlitewne przygotowanie do ważnych wydarzeń
Modlitwa dla Chrystusa stanowiła wstęp do ważnych wydarzeń:
przygotowanie do chrztu w Jordanie (por. Łk 3,21); poprzedza wybór
Dwunastu (por. Łk 6,12-13); moment postawienia pytania o wiarę
Apostołów w Syna Człowieczego (por. Łk 9,18); modli się zanim zaczął
uczyć swoich uczniów modlitwy (por. Łk 11,1); modli się przed
dokonaniem niektórych cudów (por. J 11,41-42); modlitwą poprzedza
przemienienie się na górze Tabor (por. Łk 9,29); modli się podczas
Ostatniej Wieczerzy, powierzając Ojcu losy swego Kościoła (por. J
17,1nn); przygotowuje się do podjęcia zbawczej męki i śmierci
krzyżowej w Ogrójcu (por. Łk 22,42; Mk 14,35-39). Także samemu
momentowi śmierci Chrystusa towarzyszy modlitwa (por. Ps 22,1; Łk
23,34. 23,46; Mt 27,46).
Jezus zatem jest najdoskonalszym wzorem modlitwy, którą
praktykował nawet, gdy wokół otaczał Go tłum ludzi – potrafił oddalić
się na miejsce odosobnienia i oddać się rozmowie z Ojcem (por. Łk
5,16; Mk 1,15). Jezus nieustannie jest zjednoczony z Duchem Świętym,
który wspierał Go swoją mocą i w tym Duchu wysławiał Ojca (por. Łk
10,21). Modlitwa Chrystusa jest wyrazem zjednoczenia woli z wolą
Ojca, dzięki temu właśnie zjednoczeniu, Chrystus mógł i chciał modlić
się swą ludzką naturą. Chrystus swoją modlitwą do Ojca ukazuje, że w
swej Boskiej naturze całkowicie pochodzi od Ojca, zaś Jego ludzka
natura wszystko otrzymuje od Ojca. Jezus jednocześnie dziękował w
swojej modlitwie za to, co już otrzymał i prosił o to, co miał otrzymać
od Ojca (por. J 11,41).
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2.2.3. Ostateczny akt modlitwy
Ostatecznym aktem modlitwy Chrystusa była Jego śmierć na krzyżu,
na którym skupiły się wszystkie lęki całej ludzkości wszystkich czasów,
panowanie grzechu i śmierci, wszystkie prośby i akty wstawiennictwa –
w jednej chwili – modlitwy Chrystusa zanoszonej z krzyża, zostają
wysłuchane, dzięki zmartwychwstaniu. Ten ostatni gest modlitwy
Chrystusa stanowił wypełnienie wydarzenia modlitwy w zbawczej
ekonomii Boga (por. JC 32,1. JC 75,7. DŚ 47,2-3. K 61,1).
Dzięki modlitwie krzyża, którą Jezus raz na zawsze zaniósł do Ojca,
człowiek może stawać przed Bogiem i w nieskrępowany sposób
wchodzić z Nim w synowską relację wołając Abba - Ojcze.
2.3. Modlitwa Jezusa i modlitwa człowieka
Chrystus w swoim ziemskim życiu reprezentował ludzkość, jako
kapłan czysty, wolny od wszelkiej zmazy grzechu (por. Hbr 7,26),
zanosił niczym nie ograniczoną ani nie skażoną grzechem modlitwę do
Ojca. Ewangelia według św. Jana wymienia dwie różne postawy
modlitwy: wolną od grzechu Jezusa w słowach „modlić się” i
ograniczoną poprzez ludzkie słabości Jego uczniów i innych ludzi
słowami „prosić” (por. J 14,14-16). Słowo „prosić” wyraża pilną
potrzebę człowieka czy wręcz żądanie (por. J 4,9-10; 1Kor 1,22).
Natomiast słowo „modlić się” wyraża pewną grzeczność (por. Łk 14,1819), z jaką Chrystus zwraca się do swego Ojca.
To rozróżnienie ukazuje, jak bardzo odległa jest modlitwa człowieka
od modlitwy Chrystusa. Jednak w Nim człowiek, mimo swej ułomności,
ma przystęp do Ojca.
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2.4. Chrystus nauczycielem modlitwy
Chrystus jednoczy ze sobą całą ludzkość – tworzy szczególną więź
między swoją modlitwą a modlitwą człowieka. Na bazie swego
przykładu Jezus uczy swoich słuchaczy modlitwy. Wymownym tego
przykładem jest prośba jednego z uczniów „Panie, naucz nas modlić
się” (Łk 11,1). Prośba ta wypływa niejako z przykładu samego Mistrza z
Nazaretu, który właśnie wrócił z kontemplacji Ojca. Przykład zatem
samego Jezusa stał się inspiracją do nauczenia się modlitwy.
Chrystus wielokrotnie czynił zadość tej prośbie w przypowieściach,
podając istotne elementy dobrej modlitwy:
 w przypowieści o natrętnym przyjacielu (por Łk 11,5-13),
zachęca człowieka do ufnej modlitwy;
 w przypowieści o natrętnej wdowie (por. Łk 18,1-8), zachęca do
wytrwałej modlitwy;
 w przypowieści o faryzeuszu i celniku (por Łk 18,9-14), wskazuje
na znaczenie pokory modlącego się człowieka (por. KKK 2613;
KKK 2601).
Chrystus ucząc „Modlitwy Pańskiej” swoich uczniów, uczy także
właściwej postawy człowieka, by jego modlitwa była owocna.
Chrystus uczy właściwego odniesienia do swego Ojca, który
oczekuje pewnej śmiałości, właściwej dla relacji dziecka z Ojcem (por.
Mt 11,24). Ta dziecięca ufność winna być poparta głęboką wiarą, która
jest fundamentem każdej modlitwy kierowanej do Boga.
2.5. Rola Ducha Świętego w doświadczeniu modlitwy
Istotną rolę na drodze spotkania człowieka z Bogiem pełni Duch
Święty. To On, jako Uświęciciel, modlącego się człowieka wynosi na
wyżyny świata Bożego. Oczywiście nie każdy człowiek może
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doświadczyć pełni owego wyniesienia, gdyż w dużej mierze jest to
uzależnione od osobistej świętości i stopnia uczestnictwa w świętości
Kościoła. Stąd wielu chrześcijan zwraca się z prośbą o modlitwę do
osób powszechnie uważanych za święte.
Podczas modlitwy Duch Święty wspiera ludzkie wysiłki w dążeniu do
wzniesienia swej duszy ku Bogu (por. Rz 8,26). Duch Święty sprawia
zatem nie tylko, że człowiek podejmuje drogę modlitwy, lecz także
wspiera jego nieumiejętność modlitwy, prowadzi go wewnętrznie i
nadaje jej Boski wymiar (por. DeV, 65).
Duch Święty jawi się jako inicjator i koordynator ludzkiej modlitwy,
która w Nim zanoszona, staje się uwznioślona i udoskonalona.
2.6. Wstawiennictwo Maryi i świętych
Najbardziej zjednoczoną z Duchem Świętym ziemską istotą jest
Maryja, dlatego właśnie w Jej modlitwie chrześcijanie pokładają
szczególną nadzieję i uciekają się do Jej wstawiennictwa.
Ziemskie bowiem relacje interpersonalne mają swoje
odzwierciedlenie także w wymiarze niebieskim, gdzie każdy człowiek
ma swego opiekuna (patrona). Stąd też także modlitwa podlega jego
nieustannemu wstawiennictwu i pomocniczemu działaniu. Modlitwa
człowieka – jak podkreśla Benedykt XVI - powinna być nieustannie
oświecana wielkimi modlitwami Kościoła i świętych oraz modlitwą
liturgiczną, która uczy właściwej modlitwy (por. SS, 34).
Modlitwa w życiu każdego człowieka jest swego rodzaju
wydarzeniem zbawczym, gdyż w niej dokonuje się coraz pełniejsze
zjednoczenie człowieka z Bogiem, który przyciąga do siebie, coraz
pełniej ukazując swe Oblicze miłości.
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***
Modlitwa jest zawsze odpowiedzią na miłosną inicjatywę Boga,
który przyzywa człowieka do siebie. Wszystkie modlitwy ludzi Starego
Testamentu wskazują właśnie na takie rozumienie modlitwy. Wraz z
przyjściem na świat Chrystusa, modlitwa stała się szczególnym
rodzajem miłosnego dialogu z Ojcem, który z miłości do człowieka
posłał swego Syna. Chrystus zostawił ludzkości przykład i wzór
modlitwy, która w Duchu Świętym staje się autentyczną drogą
zbawienia.
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ROZDZIAŁ III
PRZYGOTOWANIE WEWNĘTRZNE DO MODLITWY

Każde spotkanie z Bogiem na modlitwie wymaga od człowieka
właściwego nastawienia wewnętrznego, które stanowi o jej
skuteczności. Wewnętrzne przygotowanie obejmuje swym zasięgiem
postawę człowieka, która usposabia jego umysł i serce do owocnego
spotkania ze Stwórcą.
3.1. Wiara fundamentem modlitwy
Pierwszym i zarazem najważniejszym warunkiem dobrej modlitwy
jest wiara, która jest wymogiem skutecznej modlitwy. Na kartach
Ewangelii znajdujemy wiele przykładów cudów Jezusa, u podstaw
których leżała wiara proszących o nie osób (por. Mt 9,23-30).
3.1.1. Wiara i jej przedmiot
Wiara oscyluje pomiędzy wiedzą a opinią. Wiedzę zaliczamy do sfery
poznawczej człowieka, często opartą na doświadczeniu empirycznym,
które poświadcza jej oczywistość. Wiedzieć, znaczy być pewnym i znać
argumenty lub namacalne dowody istnienia czy też działania
rzeczywistości, która jest przedmiotem naszej wiedzy. Opinia
natomiast stanowi pewien pogląd, który na ogół ma niewiele
wspólnego z obiektywizmem, lecz cechuje się swego rodzaju
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subiektywną zmiennością w zależności od czasów, środowiska i
poszczególnych ludzi. Opinii nie można racjonalnie uzasadnić ze
względu na brak obiektywnych przesłanek oraz wielość, często
sprzecznych ze sobą poglądów. Stąd jest ona czymś płynnym i
zmiennym.
Wiara zatem stanowi wypośrodkowany pogląd człowieka, z tą
różnicą, że u jej źródeł leży autorytet samego Boga, który sam się mylić
nie może ani nikogo w błąd wprowadzić.
Bóg na przestrzeni wieków objawiał się człowiekowi, lecz najpełniej
objawił się w swoim Synu, który stał się ofiarą przebłagania za nasze
grzechy. Chrystus zostawił nam przekaz (Dobra Nowina), który jest
skrzętnie przechowywany i przekazywany przez Kościół.
Wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10,17). Dzięki nauczaniu
Kościoła przedłuża się misja nauczającego Jezusa. Rozbrzmiewające
podczas Liturgii słowa Chrystusa stają się źródłem i wzmocnieniem
wiary słuchaczy. Pobudzeni łaską Bożą, przyjmujemy słowo Boże jako
normę życia i kierunek działania, ze względu na Tego, który
wypowiedział usłyszane słowo.
Przedmiotem wiary jest zatem sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny oraz
wszystko, co zostało przez Niego objawione.
3.1.2. Konieczność wiary w modlitwie
Wiara jest zatem pewną zdolnością człowieka, która pozwala mu
kierować swe myśli i pragnienia ku Bogu, wbrew własnym odczuciom,
przesądom czy zasłyszanym wokół opiniom. Człowiek głębokiej wiary,
przystępując do modlitwy, liczy nie tyle na spełnienie swych oczekiwań,
ile zakłada, że wszelkie dobro, nawet to przeciwne jego oczekiwaniom,
będzie dla niego dobre, ponieważ pochodzi z dobroci i troski samego
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Boga (por. Job 2,10). Wiara człowieka modlitwy skłania się bowiem ku
realizacji niejako a priori Bożego planu w swoim życiu.
Wiara stawia człowieka na pozycji obdarowanego, który z
wdzięcznością i ufnością przyjmuje każdy dar z ręki dobrego Boga.
3.2. Nadzieja inspiracją modlitwy
Drugim elementem koniecznym do owocnego przeżywania
modlitewnego spotkania z Bogiem jest wypływająca z wiary nadzieja,
która rodzi w człowieku zaufanie i pewność, że Bóg pomaga każdemu,
kto Go o to prosi.
3.2.1. Poszukiwanie szczęścia
Człowiek w swoim życiu zawsze szuka tego samego – szczęścia.
Każdy oczywiście będzie je rozumiał według własnej miary potrzeb i
możliwości, niemniej szczęście stanowi zasadniczy przedmiot ludzkich
nadziei, niezależnie, co kryje się pod tym słowem.
Dla człowieka wierzącego głównym przedmiotem nadziei jest Bóg,
który na wszystkich poziomach i wymiarach stanowi źródło ludzkiego
szczęścia. W Nim bowiem spełniają się wszystkie oczekiwania
człowieka: życie, zdrowie, względy dostatek, itd. Zabiegając o te
wszystkie wartości, które mają dać szczęście człowiekowi, ostatecznie
staje wobec Boga, który jest w mocy wyposażyć go w te upragnione
dobra.
Ludzka egzystencja nie kończy się jednak na ziemskim bytowaniu.
„Życie twoich wiernych zmienia się, ale nie kończy„ (Prefacja o
zmarłych) – nasza nadzieja pełna jest nieśmiertelności. Tu właśnie
dopełnia się ostateczne rozumienie chrześcijańskiej nadziei. Przejście z
tego świata do wiecznej szczęśliwości jest ostatecznym wypełnieniem
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wszystkich ludzkich nadziei i końcem poszukiwania szczęścia, które
znajduje on w Bogu.
3.2.2. Konieczność nadziei w modlitwie
Nadzieja staje się w tym kontekście pewnego rodzaju aktywnością,
która we współpracy z Bożą łaską, prowadzi do działania zmierzającego
do spełnienia się ludzkich oczekiwań.
Nadzieja wyzwala w człowieku dziecięcą ufność, która winna być
poparta głęboką wiarą, która jest fundamentem każdej modlitwy
kierowanej do Boga. Na modlitwie bowiem, którą wielu nazywa
„ćwiczeniem pragnienia” (SS, 32), człowiek dokonuje weryfikacji
swoich pragnień wobec dobra, które przygotował dla niego Stwórca
(por. K 80,3, por. także KKK 2610). Oznacza to, że w wielu sytuacjach
nie otrzymujemy tego, o co prosimy, gdyż Bóg nasze dobro i szczęście
widzi w innych wartościach. On sam wie najlepiej, co dla nas stanowi
autentyczne dobro.
Nadzieja inspiruje człowieka do modlitwy oraz pozwala mu ze
spokojem i cierpliwością trwać przed Bogiem w oczekiwaniu na
prawdziwe dobra.
3.3. Miłosny dialog z Bogiem
Kolejnym koniecznym warunkiem owocności modlitwy jest miłość,
która włącza człowieka w miłosny nurt życia Bożego.
3.3.1. Miłość nigdy nie ustaje
Miłość jest największą spośród cnót wlanych przez Boga w serce
człowieka. Wszystko bowiem przeminie, wiara stanie się pełnym
45

poznaniem, nadzieja zmieni się w rzeczywistość, zaś miłość nigdy nie
ustanie (por. 1Kor 13,13) i będzie zdążać do nieskończoności wobec
bezmiaru Bożej miłości, której człowiek doświadczy w domu Ojca.
Pojęcie miłości swym zasięgiem obejmuje nie tylko Boga, ale także
bliźnich i samego siebie. Stąd też przystępując do modlitwy, nie
wystarczy uznać się za osobę kochającą Boga, lecz miłosnym objęciem
należy ogarnąć nawet nieprzyjaciół i siebie samego.
3.3.1.1. Miłość - ofiara z siebie
W dzisiejszym świecie popularny jest slogan: Miłość nie jedno ma
imię. W tym też duchu wielu ludzi pojmuje miłość jako pewien rodzaj
psychicznego stanu człowieka, który skłania go do podejmowania
różnych działań. Stąd też w imię tak pojętej „miłości” ludzie grzeszą,
krzywdzą drugiego człowieka i niszczą jej prawdziwe oblicze.
Miłości tymczasem należy uczyć się przez niemal całe życie w szkole
krzyża. Prawdziwa miłość bowiem jest codziennym rezygnowaniem z
siebie i składaniem własnego życia w ofierze na ołtarzu życia
rodzinnego, społecznego czy zawodowego. Miłość to pokorne
spojrzenie na samego siebie i uzmysłowienie sobie autentycznej roli,
jaką każdy człowiek ma do odegrania na tym świecie. Postawa taka
wyzwala w człowieku wszelkie pozytywne nastawienia do drugiego
człowieka i pozwala na realizację Bożego nakazu: „Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego” (Mt 22,37-39).
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3.3.1.1.1. Będziesz miłował Pana Boga swego
Miłość Boga zawiera się w podstawowym zobowiązaniu, jakie
wypływa z objawionego prawa moralnego – zachowywania przykazań.
Objawiony przez Boga Mojżeszowi Dekalog, stanowi kwintesencję
Bożego zamysłu moralnego, którym człowiek winien kierować się w
codziennym postępowaniu. Miłość zatem jest ochotnym
podejmowaniem wysiłku, by nieustannie pozostawać w orbicie Bożego
spojrzenia. Człowiek przekraczający normy Dekalogu, stawia siebie
poza obszarem, którego centralnym punktem jest święty Bóg. Obszar
ten można nazwać przestrzenią wiary, której słupami granicznymi są
właśnie przykazania Dekalogu. Każde przekroczenie objawionej normy,
wyrzuca człowieka poza granice Bożego królestwa.
Sam jednak Dekalog jeszcze nie stanowi o doskonałości
chrześcijańskiej. Świętość bowiem jest nieustannym zbliżaniem się do
Boga – centrum miłości. Dlatego święci zostawiali daleko w tyle
minimalizm norm, a wkraczali na ścieżkę miłości, która zmierza ku
doskonałości.
3.3.1.1.2. Będziesz miłował bliźniego swego
Miłość bliźniego jest życzliwością i pragnieniem dobra dla drugiego
człowieka. Zdolnością człowieka do empatycznego wczuwania się w
niepowtarzalną historię życia każdego człowieka. Kochać bliźniego w
tym kontekście oznacza: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą.
płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15). Postawa taka niesie za sobą
konkretne działania:
 życzliwość i pragnienie dobra dla bliźniego;
 radowanie się z jego dobra i smucenie się ze zła;
 pozostawanie z nim w zgodzie i pokoju;
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świadczenie mu różnego rodzaju dobra, czyli tzw.
dobroczynność;
zaradzanie jego potrzebom, czyli okazywanie mu miłosierdzia
(jałmużna lub modlitwa);
upominanie w cztery oczy, gdy zbłądził.

Najpełniej miłość bliźniego wyrażają katechizmowe uczynki
miłosierdzia, które odnoszą się do duszy i ciała. Praktykowanie tych
dzieł miłości jest autentycznym wypełnieniem Bożego przykazania.
3.3.1.1.3. Będziesz miłował samego siebie
Miłość człowieka do samego siebie obejmuje trzy zasadnicze
elementy, które dotykają całej struktury psychofizycznej osoby
ludzkiej: Człowiek bowiem jako compositum ducha i materii, winien
miłością obejmować całe swoje jestestwo, pragnąc dobra dla każdej ze
sfer swego bytu.
 Dbałość o życie i zdrowie – człowiek od Boga otrzymuje dar
życia, który jest jeden, święty i niepowtarzalny. Ochrona
własnego życia jest zobowiązaniem, które wypływa z faktu, że
ów dar pochodzi od Boga i tylko On ma prawo nim dobrowolnie
rozporządzać. Wraz z końcem życia kończy się czas ludzkiego
trwania, przemiany, nawrócenia i czynienia dobra. Pozostaje już
tylko sąd. Zdrowie także jest pewnym darem Stwórcy i choć jest
ono często tylko czasowym dobrem, należy je chronić i
pielęgnować, by jak najdłużej służyło.
 Rozumny wypoczynek i praca – dzisiejsze czasy nie służą
ludzkiemu wypoczynkowi. Człowiek nie umie wypoczywać, gdyż
kończąc jedną pracę, zaczyna drugą (sprzątanie, zakupy, itd.).
Tymczasem dzień niedzielnego spoczynku został mu
ofiarowany, by wypoczął cały człowiek – jego duch i ciało. Stąd
niedziela domaga się odpocznienia w Panu, na łonie przyrody
czy w gronie rodzinnym. To praca jest dla człowieka, nie zaś
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człowiek dla pracy. Odpoczynek ma zregenerować całość
ludzkiego bytu, by podejmować na nowo trud udoskonalania
świata.
Własny rozwój – każdy na swój użytek może zrobić rachunek
sumienia, kiedy ostatni raz przeczytał dobrą książkę czy
zobaczył dobry spektakl teatralny? Jeśli bowiem nasz rozwój
intelektualny i kulturalny ograniczamy do oglądania telenowel,
gdy z emocjonalnym zaangażowaniem śledzimy losy bohaterów
filmu Moda na sukces czy M jak miłość, to jesteśmy godni
politowania. Człowiek winien dbać nie tylko o swój rozwój
religijny i duchowy, ale także intelektualny, kulturowy czy
estetyczny. Te dary zostały nam dane przez Boga i warto je
pielęgnować i rozwijać.

Miłość samego siebie jest zobowiązaniem moralnym, które zostało
zawarte w największym przykazaniu.
3.3.1.1.4. Miłujcie waszych nieprzyjaciół
Jednym z najtrudniejszych wymagań Chrystusa jest, by miłość
bliźniego rozszerzyć także na tych, którzy nam źle życzą. Wielu
chrześcijan z pewnością zastanawia się, jak sprostać temu zadaniu.
Tymczasem Kościół podsuwa nam konkretne wskazania:
 pozbyć się wszelkiej nienawiści, pragnienia zła i zemsty;
 pragnąć ich dobra;
 zachowywać się wobec nich kulturalnie, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w danym środowisku.
Nie wymaga się natomiast wyrażania takich specjalnych oznak
miłości, jak:
 okazywanie szczególnych serdeczności (uściski, objęcia, itd.);
 odwiedzanie w domu;
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zapraszanie na uroczystości rodzinne.

Człowiek winien dążyć do pojednania ze swymi nieprzyjaciółmi.
Oczywiście nie zawsze okazuje się to możliwe. Czasami musi wystarczy
tylko sam akt przebaczenia i dobra wola.
Wszystkie te elementy tworzą pewną aurę miłości, która jest
koniecznym elementem owocnej modlitwy. Stosunek bowiem do Boga,
bliźniego czy samego siebie w znacznym stopniu może otworzyć
ludzkiego ducha na działanie łaski lub też zablokować go całkowicie na
Boże działanie płynące z modlitwy.
3.3.2. Konieczność miłości w modlitwie
Przez modlitwę człowiek zdąża do zjednoczenia z Miłością (por. 1J
4,8) i dokonuje tego w miłości i poprzez miłość do Boga. Człowiek ze
swej natury chce kochać i być kochanym – modlitwa jest drogą do
prawdziwej miłości w Bogu.
Autentyczna miłość zapala w człowieku pragnienie bycia blisko
Boga, pewien rodzaj zakochania w Bogu. Ten stan ducha i umysłu
powoduje nieustanne pragnienie spotykania się z Nim i trwania w Jego
obecności.
3.4. Pokora jako postawa modlitwy
Istotnym elementem modlitwy jest postawa uniżenia (por. Ps 130,1;
Łk 18,9-14), która wyraża gotowość na przyjęcie darmowego daru łaski
(por. Prz 3,34; Rz 8,26; 1P 5,5; Jk 4,6). Człowiek wobec Boga pozostaje
zawsze żebrakiem, który może jedynie prosić i czekać.
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3.4.1. Pokora - fundament i korona cnót
Pokora należy do najcenniejszych klejnotów w koronie cnót oraz jest
prostą drogą wiodącą ku świętości, do której są powołani wszyscy
ludzie. Bez cnoty pokory nie może rozwinąć się żadna z cnót, gdyż bez
niej cnoty podobne są do „źdźbła słomy wsadzonego w ziemię – obali
je byle podmuch wiatru. (…) Zły duch nie boi się pobożności, jeśli nie
ma ona fundamentu pokory, bo wie, że w takim razie będzie ją mógł
połamać, kiedy mu się tylko spodoba!” ( św. Jan Maria Vianney, 17861859). Bez pokory nie możliwe jest ukształtowanie się dojrzałej
osobowości człowieka.
W szczególny sposób pokora jest fundamentem miłości. Nie można
mówić o autentycznej, chrześcijańskiej miłości, jeśli nie wspiera się ona
na cnocie pokory. Dzięki pokorze „osiąga się miłość i jej się strzeże”
(św. Augustyn, 354-430). To właśnie pokora pozwala człowiekowi w
imię miłości zapominać o samym sobie, troszczyć się o innych i
wychodzić naprzeciw ich potrzebom.
Prawdziwa pokora to postępowanie w prawdzie przed samą
Prawdą, czyli Bogiem. „Zastanawiałam się któregoś dnia – pisze św.
Teresa od Jezusa - nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę
pokory, i nagle – bez własnego, jak mnie się zdaje, namysłu mego –
stanęła mi przed oczyma ta racja, że Bóg jest Prawdą najwyższą, a
pokora niczym innym nie jest, jeno chodzeniem w prawdzie”. Cnota ta
polega zatem na uniżeniu się ludzkiego ducha przed Bogiem. Nie ze
względu na służalczość, lecz ze względu na prawdę o wielkim Bogu i
małym człowieku.
W relacji do Boga cnota pokory wyraża się przez wyrzeczenie się
siebie, do tego stopnia, by Bóg mógł działać w człowieku przez swoją
łaskę. Jest ona odrzuceniem pozorów i powierzchowności; jest
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wyrazem głębi ducha ludzkiego; jest warunkiem jego wielkości. Pokora
w tym rozumieniu jest akceptacją samego siebie i otaczającego świata.
Pokora czyni człowieka autentycznie wolnym. Człowiek zna swoją
wartość i nie lęka się subiektywnych opinii o sobie.
Cnota pokory jawi się zatem jako konieczne wyposażenie człowieka
modlitwy, które uzdalnia go do postawy ewangelicznej wdowy, która
prosi o wzięcie jej w obronę: „Chrześcijańska dusza, jeśli nie chce
zaprzestać modlitwy, powinna zachowywać się, jak osoba porzucona i
opuszczona” (św. Augustyn), która wszystkiego potrzebuje od Boga.
3.4.2. Pokora w modlitwie
Postawa pokory opiera się na dwóch zasadniczych prawdach
teologicznych:
 stworzenie ex nihilo, czyli nicość człowieka wobec Boga, staje
się dla niego nie dramatem, lecz szansą, którą Bóg
wykorzystuje, by okazać swe miłosierdzie;
 całkowita darmowość daru odkupienia, który człowiek
otrzymał, będąc ogołocony przez grzech ze wszelkiego dobra.
Te dwie prawdy winny rodzić w człowieku świadomość własnej
małości wobec miłości Boga, jego nieudolności w zwracaniu się do
Niego i potrzeby nieustannego wsparcia ze strony Ducha Świętego
(por. Rz 8,26). Postawa pokory jest fundamentem odkrycia prawdy o
sobie, która wskazuje na cel podejmowanego wysiłku modlitwy: odkryć
Boga czy szukać własnej satysfakcji. Człowiek bowiem z modlitwy może
czerpać przyjemność, samozadowolenie, poczucie własnej świętości.
Jednak pozostaje daleki od Boga. Pragnienie szukania Boga w pokorze
stawia człowieka na pozycji gotowości. Tylko wtedy może on znaleźć
siły i czas, by spożytkować je na spotkanie z Bogiem. Pokora pozwala
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przyjąć ze spokojem wszelkie rozproszenia, rany pozostałe w pamięci
po minionych wydarzeniach, wspomnienia błędów i upadków czy
niepewność jutra, by powierzyć to wszystko Bożemu miłosierdziu (por.
KKK 2559).
Pokora w modlitwie to również zdolność, by w podobny sposób, w
jaki człowiek uczy się od wielkich mistrzów muzyki czy sztuki, uczył się
od mistrzów życia duchowego modlitwy, zagłębiając się w ich
teksty modlitewne. Bazując bowiem na doświadczeniu tych,
którzy już doszli tam, gdzie zamierzają dojść początkujący
adepci życia duchowego, człowiek może od nich nauczyć się
usposobienia umysłu, woli i serca, by w ten sposób, rezygnując z
własnych sformułowań modlitewnych, pozwolił, by wypełniło
ludzką duszę coś większego, co nada jej kształt, impet i
kierunek.
Pokora zgina ludzkie kolana i każe trwać przed Panem, który
daje swoją łaskę wytrwałym i proszącym w uniżeniu.
3.5. Wyciszenie całego człowieka
Z duchem pokory nieodłącznie związane jest wyciszenie wszystkich
zmysłów, które podczas modlitwy czynią wewnętrzny hałas. Stąd
pogoń za doczesnymi sprawami, różnego rodzaju napięcia czy wrogość
wobec bliźnich są wrogami autentycznej modlitwy. Wewnętrzne
przygotowanie domaga się zatem wyzwolenia od wszelkich
namiętności i wrogości. Z tym faktem nieodzownie łączy się akt
przebaczenia wszystkim winowajcom: „Załóż, że Bóg chce cię napełnić
miodem [symbol łagodności Boga i Jego dobroci]. Jeśli jednak ty jesteś
pełen octu, gdzie zmieścisz miód?» Naczynie, to znaczy serce, musi być
najpierw rozszerzone, a potem oczyszczone z octu i jego zapachu” (SS,
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33). Przebaczenie jest aktem woli, która ze względu na Bożą miłość,
często wbrew emocjom i pamięci, przebacza swoim winowajcom.
Oczyszczenie zmysłów czyni człowieka niejako „pustym naczyniem”,
które Bóg może wypełnić sobą.
3.6. Postawa wytrwałości
Chrystus w swoim nauczaniu nawoływał do wytrwałej modlitwy.
Samozaparcie w modlitwie jest zatem kolejnym istotnym elementem
wewnętrznego przygotowania (por. Łk 18,1nn; Rz 12,12; Kol 4,2-3).
Wytrwała modlitwa uczy pewnej systematyczności i zgodnie z
zapowiedzią Jezusa, przynosi owoce. Stąd od osób podejmujących
wysiłek modlitwy, już na wstępie wymaga się pewnego określenia
dobowego czasu, który chcą poświęcić na spotkanie z Bogiem, by miało
to charakter trwały i systematyczny. Należy przy tym pamiętać, że czas
poświęcony Bogu, nigdy nie jest czasem kradzionym innym ludziom,
którzy potrzebują miłości i obecności. To właśnie czas poświęcony na
modlitwę, gwarantuje, że wobec innych człowiek dopiero wtedy
naprawdę będzie obecny i zdolny kochać innych ludzi. Z wytrwałością
w modlitwie ściśle wiąże się świadomość wewnętrznej walki, gdyż
różne siły drzemiące w człowieku oraz szatan będą tej modlitwie
przeszkadzać i odciągać od niej. Uświadomienie sobie tego faktu jest
ważnym elementem wewnętrznego przygotowania do modlitwy (por.
KKK 2725).
Wytrwałość i systematyczność w modlitwie są elementem
koniecznym, by modlitwa była niezależna od nastroju, obowiązków i
innych okoliczności, które często stają się pretekstem do rezygnacji z
modlitwy.
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3.7. Otwartość na Boże działanie
Przystępując do modlitwy człowiek winien pragnąć oddania się
Bogu, by ludzkie życie zgadzało się z Jego wolą. Człowiek otrzyma
wszystko od Boga, gdy całkowicie powierzy Mu siebie i wszystko Mu
odda. Ta otwartość na Boże działanie winna przejawiać się przede
wszystkim w powierzeniu Mu własnych uczuć, trudności czy zdolności.
Całkowite odrzucenie własnego „ja” uzdalnia człowieka do oparcia się
tylko na Bogu. Wiąże się to z duchem ofiary, która może wyrażać się
także w zewnętrznych aktach (por. Ps 51,19), które powinny być
wyrazem duchowego zaangażowania (por. Am 6,21-25) i miłosnego
zjednoczenia z Bogiem (por. Iz 1,10-20; Mti 9,13). W ten sposób w
łączności z najdoskonalszą ofiarą Chrystusa, może człowiek oddać Bogu
swe życie (por. KKK 2100).
Otwartość na Boże działanie jest pewnym założeniem, że wola
człowieka ściśle łączy się z wolą Boga. Dzięki temu człowiek stając do
modlitwy czeka na Bożą interwencję.
3.8. Cisza
Ostatnim z elementów wewnętrznego przygotowania do owocnej
modlitwy jest wprowadzenie do swego serca i umysłu ciszy.
Wewnętrzna i zewnętrzna cisza jest koniecznym warunkiem do
usłyszenia słowa Bożego. Głęboka cisza powinna dotykać: serca, oczu,
uszu, umysłu i języka: „Bóg jest przyjacielem milczenia. Potrzebujemy
milczenia, byśmy mogli dojść do duszy” (Matka Teresa z Kalkuty, 19101997). Tego rodzaju bierność intelektualna i emocjonalna pozwala
człowiekowi na owocne słuchanie i usłyszenie Boga. Cisza pozwala
człowiekowi wyrwać się z siebie i przejść w Boga. Słuchanie wymaga
bowiem od człowieka otwartości na każde słowo, również takie, które
55

nie odpowiada jego pragnieniom i sprzeciwia się ludzkiej woli. U wielu
chrześcijan istnieje błędne przekonanie, że mówienie jest istotą
owocnej modlitwy, tymczasem o wiele ważniejsze jest słuchanie. Stąd
należy właściwie wymierzyć proporcje, by słuchać i dać godną
odpowiedź Bogu. Wielcy mistrzowie modlitwy zalecają zatem, by
modlitwę zawsze zaczynać od długiego milczenia i wsłuchiwania się w
słowo Pana.
Cisza wewnętrzna i zewnętrzna jest koniecznym elementem
owocnej modlitwy. Odrzucenie wszelkich źródeł rozproszenia daje
gwarancję, że Bóg będzie jedynym panującym w człowieku.
***
Przygotowanie wewnętrzne do dialogu z Bogiem, które obejmuje:
oczyszczenie serca, darowanie win, oczyszczenie zmysłów, wiarę,
samotność, pokorę, cierpliwość, odrzucenie wszystkiego, co nie jest
Bogiem, uwagę i skupienie stanowi jedynie pierwszą część zabiegów
mających na celu zapewnienie sobie maksimum dyspozycyjności do
modlitwy. Drugim ważnym elementem przygotowania jest zewnętrzna
oprawa czasu, miejsca i postawy modlitwy, które w sobie właściwy
sposób także przyczyniają się do jej owocności.
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ROZDZIAŁ IV
ZEWNĘTRZNE PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY

Oprócz przygotowania wewnętrznego, każda modlitwa wymaga
także przygotowania zewnętrznego, na które składają się przede
wszystkim: określenie pory dnia i czasu przeznaczonego na spotkanie
modlitewne z Bogiem, właściwe miejsce tego spotkania oraz postawa i
zaangażowanie całego ciała w modlitwę.
Każde ważne wydarzenie, decydujące spotkanie czy inne ważne
momenty w życiu człowieka wymagają stosownego przygotowania.
Podobne przygotowania powinno cechować każdą modlitwę. Brak
bowiem odpowiedniego przygotowania można określić mianem
„kuszenia Boga” (por. Syr 18,23). O ile modlitwa stanowi dla człowieka
ważne wydarzenie w harmonogramie całego dnia, o tyle będzie on
starał się do niej we właściwy sposób przygotować.
4.1. Pora modlitwy i czas jej trwania
Człowiek o dojrzałej osobowości i odpowiedzialny za swoje
działania, posiada zdolność przewidywania pewnych wydarzeń i
planowania. Codzienna modlitwa również wymaga od człowieka
właściwego zaplanowania i swego stałego miejsca w planie
codziennych zajęć.
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4.1.1. Pora modlitwy
Generalnie rzecz biorąc każda pora jest właściwa na modlitwę,
jednak planując swój codzienny harmonogram zajęć, należy uwzględnić
taki czas przeznaczony na modlitwę, by nie kolidował on z innymi
obowiązkami, pozwalał na oderwanie się od codziennych spraw oraz
uwzględniał uwarunkowania psychofizyczne osoby modlącej się, czyli
nie mogą to być późne godziny nocne, gdy człowiek jest już bardzo
zmęczony czy też wczesne ranne, gdyż niektórzy nie są zdolni do
wczesnego wstawania. Pora zatem modlitwy jest indywidualną sprawą
każdego człowieka i uwzględniając podane zasady, każdy jest w stanie
sam określić najlepszy dla siebie czas modlitwy.
Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa, który wciąż żyje, jak
podkreśla św. Jan Chryzostom: „Można modlić się często i gorąco.
Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim
sklepiku czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu”. Nie
jest jednak łatwo równocześnie trwać w działaniu i zjednoczeniu z
Bogiem, ponieważ człowiek całkowicie angażuje się i absorbuje swój
umysł i serce podejmowanymi na co dzień działaniami, stąd potrzebuje
od czasu do czasu zatrzymania się, by móc przepoić swe działania
Bogiem (por. KKK 2243).
4.1.1.1. Dyskusje wokół pory modlitwy
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa trwały dyskusje nad
określeniem właściwej pory modlitwy.
Pierwsze wzmianki o urzędowym ustanowieniu czasu modlitwy
pochodzą z IV w., jednak kwestie stosownych pór dnia przeznaczonych
na modlitwę pojawiały się już u autorów z III w. Z biegiem czasu do
dwóch powszechnie przyjętych pór dnia: rano i wieczorem, doszły
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jeszcze tercja, seksta i nona (odmawiane w ciągu dnia), które
wprowadziły nowe praktyki pobożności. W Didache można znaleźć
zalecenie, by odmawiać trzy razy dziennie Modlitwę Pańską. Św.
Klemens Rzymski (pontyfikat 92-101) podkreśla, że modlitwa nie może
być spontanicznym aktem, uzależnionym od ludzkich uczuć, lecz
trwałym i systematycznym sposobem odnoszenia się do Boga o
określonych porach dnia. Św. Klemens Aleksandryjski († 212), mówiąc
o ważności modlitwy porannej przypomina podobieństwo wstającego
nowego dnia, do dnia stworzenia, kiedy pierwszy promień słońca
oświecił ciemności nocy. Dla wielu Ojców Kościoła poranna modlitwa
była wspomnieniem owego poranka trzeciego dnia, gdy
zmartwychwstał Chrystus. Tertulian (160-220) natomiast wskazywał, że
tercja, seksta i nona są także ważnymi momentami modlitwy w ciągu
dnia. Tercja bowiem upamiętnia godzinę zstąpienia Ducha Świętego na
Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku (por. Dz 2,15). O szóstej
godzinie dnia św. Piotr w czasie modlitwy na tarasie, w widzeniu ujrzał
wielką ilość zwierząt, które Pan nazwał czystymi (por. Dz 10,9). I w
końcu nona była godziną, gdy św. Piotr i św. Jan wchodząc do świątyni
na modlitwę, przywrócili sprawność paralitykowi (por. Dz 3,1). Nie
należy traktować tych faktów, jako żelaznej reguły pory modlitwy,
niemniej godziny te w jakiś szczególny sposób stały się, za sprawą
przekazu biblijnego, godzinami uświęconymi modlitwą wielu ludzi
Starego i Nowego Przymierza oraz pozwalają człowiekowi, chociaż na
chwilę, oderwać się od spraw świata i skierować swe myśli ku Bogu.
Św. Hipolit († 235), oprócz modlitwy porannej i wieczornej
wprowadził również zalecenie modlitwy o północy, wiążąc ją z
eschatologicznym oczekiwaniem na Oblubieńca (por. Mt 25,6). Noc
jest czasem, gdy wszelkie stworzenie na moment odpoczywa i trwa w
bezruchu, wielbiąc Pana. Aniołowie wraz z duszami sprawiedliwych

59

oddają cześć Bogu, dlatego wierni również o tej porze powinni się
modlić.
Tradycja Kościoła wypracowała pewien model czasu modlitwy, który
najlepiej widać w Liturgii Godzin, gdzie każda część ma swoją określoną
porę odmawiania.
4.1.1.2. Przepoić dzień modlitwą
Rytm modlitwy proponowany przez Tradycję Kościoła ma na celu
podtrzymywanie modlitwy nieustannej, która powinna przenikać każde
ludzkie działanie i wszelkie prace (por. KKK 2698). Ustalony rytm
modlitwy w wielu sytuacjach każe przerwać na chwilę wykonywane
prace, by oddać się kontemplacji Boga. Wtedy także praca nabierze
nowego wymiaru i spocznie na niej Boże błogosławieństwo, gdy
zostanie przeniknięta modlitwą. Wiele osób przyznaje, że praca
przerwana modlitwą, zostaje wykonana lepiej i szybciej. Człowiek
bowiem często mozoli się nad jakimś zadaniem, denerwuje się, a
wystarczy tylko na chwilę przerwać wykonywane zajęcia i poprosić
Boga o pomoc i błogosławieństwo. Stąd też wielu mistrzów życia
duchowego zaleca, by krótka modlitwa poprzedzała różne czynności w
ciągu dnia, gdyż jest ona wyrazem otwarcia drzwi Bogu, który przenika
wszystko.
Modlitwa winna być wkomponowana w całokształt ludzkich działań
i znaleźć swe poczesne miejsce w ciągu dnia, by uświęcała każdą jego
chwilę (por. KKK 2660). Czas zaś poświęcony Bogu zostanie stokrotnie
zwrócony (por. Mt 19,29).
Czas jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. Póki zatem
człowiek jest uczestnikiem czasu – może nim dysponować i dowolnie
wykorzystywać – jakąś część winien oddawać Panu. Przyjdzie bowiem
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dzień, gdy skończy się czas człowieka i będzie on musiał zdać sprawę z
gospodarowania powierzonym mu czasem.
4.1.2. Czas modlitwy
Osobną kwestią jest czas trwania modlitwy. Nie powinna być ona
zbyt krótka ani też za długa, by nie ulec szybko zniechęceniu. O wiele
ważniejsze od czasu jej trwania jest systematyczność, stąd zaleca się
20-30 minut, ale każdego dnia. Gdy dłuższa modlitwa jest zbyt trudna
czy powoduje napięcie nerwowe, można ją przerwać i ponowić za jakiś
czas. Najważniejsze, by nie skracać jej poniżej minimum (15 minut),
lecz starać się przedłużać, gdyż często właściwe owoce człowiek
zyskuje w ostatnich pięciu minutach, podczas gdy całe 25 minut było z
pozoru bezowocne (por. Łk 5,5).
Czas trwania spotkania z Bogiem zasadniczo mierzony jest miłością.
Miłość bowiem do Boga wyznacza czas, jaki człowiek poświęca na
spotkanie z Nim. Wystarczy przypomnieć sobie czas, jaki spędza
człowiek z osobami drogimi i kochanymi, by zrozumieć, ile czasu należy
poświęcić Bogu.
4.2. Miejsce modlitwy.
Każdy dom, każda osoba i każda rodzina chrześcijańska powinna
mieć swe miejsce modlitwy – wydzielony kącik z Pismem świętym
obrazem czy ikoną, by tam w cichości trwać przed Panem (por. Mt 6,6).
Oczywiście Bóg jest obecny wszędzie, zatem i modlitwa może być
dostępna człowiekowi w każdym miejscu. Jednak spotkanie z Bogiem
potrzebuje właściwej atmosfery i wyciszenia, stąd należy szukać miejsc,
które sprzyjają skupieniu i ciszy (por. KKK 2691, por także DZ, 7).
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Także miejsce pracy zawodowej może stać się miejscem modlitwy,
gdy praca będzie wykonywana w czystości intencji, w Bożej obecności
oraz w duchu wiary, która czyni ofiarę z ludzkiej aktywności dla
budowania królestwa Bożego. Każda bowiem czynność spełniona w
Bożej obecności może stać się modlitwą. Św. Augustyn cieszył się
widząc chłopów śpiewających psalmy w czasie pracy przy żniwach, zaś
św. Benedykt (ok. 480-547) zalecał pracę fizyczną swoim mnichom,
uzasadniając to faktem, że taka praca czyni umysł wolnym i gotowym
do modlitwy. Stąd się wzięło benedyktyńskie zawołanie: Ora et labora
– Módl się i pracuj!
Do modlitwy mogą zachęcać i przypominać o niej różnego rodzaju
znaki i symbole: przydrożny krzyż, figura czy mijany kościół może stać
się inspiracją, by na chwilę wejść i wznieść swój umysł i serce do Boga.
Modlitwa może obejmować swym zasięgiem wszystkie miejsca,
gdzie żyje i porusza się człowiek. Dzięki niej każda chwila ludzkiego
życia będzie składana Bogu w ofierze i od Niego będzie otrzymywała
błogosławieństwo. Nie ma miejsca, gdzie Bóg byłby nieobecny.
Człowiek jednak potrzebuje miejsca modlitwy, które tchnęłoby
właściwą atmosferą i dawało pewne poczucie sacrum.
4.3. Postawa ciała w czasie modlitwy.
Człowiek jest jednością ciała i ducha. Modlitwa zatem obejmuje
swym zasięgiem także ciało, które w różnych postawach wyraża
modlitewne skupienie. Wśród postaw i gestów ciała można wyróżnić
cztery podstawowe:
 wzniesione ręce, które wyrażają wzniesionego do Boga ducha;
 pozycja klęcząca, wyrażająca poddanie się Bogu;
 leżenie krzyżem tzw. prostracja (w wyjątkowych sytuacjach)
wyrażające szczególne uniżenie się;
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 pozycja siedząca, wrażająca gotowość słuchania.
Generalnie pozycja ciała powinna pozwalać na trwanie przez dłuższy
czas w skupieniu i swobodne oddychanie. Powinna być ona w miarę
wygodna i oddająca szacunek Temu, z kim człowiek rozmawia.
Istotne dla całości spotkania z Bogiem są gesty, a wśród nich znak
krzyża, który rozpoczyna i kończy każdą modlitwę. Już w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa tym znakiem znaczono osoby i przedmioty, z
którymi chrześcijanie mieli kontakt w codziennym życiu (dwa małe
krzyżyki). Z czasem znak ten ograniczono do jednego dużego znaku
krzyża, do którego dodano formułę chrzcielną „W imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego”, by wszystkie czynności i cały człowiek był
naznaczony znamieniem Trójcy Świętej.
Każda postawa ciała i każdy gest wyrażają pewien stosunek
człowieka do Adresata rozmowy czy modlitwy. Bóg jest szczególnym
uczestnikiem dialogu z człowiekiem, który wymaga właściwej postawy.
***
Zewnętrzna oprawa modlitwy jest swego rodzaju wyrazem wiary,
która rodzi nadzieję, że te wszystkie zewnętrzne zabiegi pomogą w
efektywnym spotkaniu z Bogiem. Także sam człowiek potrzebuje
odpowiedniej atmosfery, by jego duch swobodniej mógł się wznosić.
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ROZDZIAŁ V
OWOCE MODLITWY

Modlitwa nigdy nie może być postrzegana jako ucieczka od świata,
lecz stanowi duchowe zaangażowanie się w jego problemy. Wielu
proroków Starego Testamentu z modlitwy czerpało światło i siłę do
wypełniania swego posłannictwa. Ich modlitwa czasami przybierała
postać sporu czy skargi, lecz zawsze zachowywała swój charakter
wstawienniczy, czyli była wezwaniem Boga do interwencji, jako Pana
historii, świata i człowieka (por. Am 7,2; Iz 6,5. 8,11; Jer 1,6. 15,15-18.
20,7-18). Modlitwa zatem jest zjednoczeniem z Bogiem, który wkracza
w historię człowieka i przemienia jego życie według swego upodobania
(por. KKK 2584). Spoglądając na modlitwę i jej owoce, św. Jan Klimak
stwierdza, że jest ona wsparciem dla świata, pojednaniem z Bogiem,
zgładzeniem grzechów, obroną w pokusach i ochroną przeciwko
prześladowaniom, zwycięstwem w walkach, pokarmem, radością w
oczekiwaniu. Modlitwa jest działaniem, które nigdy się nie kończy,
źródłem cnót, pośredniczką charyzmatów i postępem duchowym,
światłem dla umysłu. Modlitwa rozjaśnia ciemności i odsuwa
przygnębienie i smutek. Modlitwa łagodzi gniew, daje nadzieję,
ukazuje “złoty środek” w trudnych decyzjach. Modlitwa jest
wstąpieniem do tronu sprawiedliwości, na którym siedzi Pan, zanim
przyjdzie ostateczny sąd. Z kolei według św. Jana Chryzostoma
modlitwa dla chrześcijanina jest tym, czym mur dla miasta, miecz dla
wojownika, przystań dla marynarza podczas burzy, kij dla chromego. W
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niej osoba ludzka odnajduje siłę w trudnościach i energię do
podejmowania różnorodnych inicjatyw.
5.1. Odczytanie woli Bożej i duch apostolski
Dzięki modlitwie człowiek jest w stanie rozpoznać wolę Bożą (por.
Rz 12,2; Ef 5,17) i znaleźć siły do jej wypełnienia (por. Hbr 10,36).
Odczytanie woli Stwórcy należy do jednego z głównych skutków
wytrwałej modlitwy (por. Mt 7,21).
W wielu przypadkach wola Boża jest oczywista, gdyż wynika ona z
podjętych zadań, obowiązków stanu czy wykonywanego zawodu.
Słowa „Bądź wola Twoja…”, które chrześcijanie odmawiają niemal
każdego dnia w Modlitwie Pańskiej, dają do zrozumienia, że wszystko,
co Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia, w zakresie doktryny i
moralności, jest wolą Boga.
Istnieją jednak szczególne dylematy, gdy człowiek pyta Boga: co
chcesz, abym czynił? Wtedy właśnie staje wobec Pana z natarczywym
pytaniem.
5.1.1. Zasłuchanie w głos Pana
Modlitwa jest przede wszystkim zasłuchaniem się w słowo Pana,
który przemawia wprost do ludzkiego serca: „Przybył Pan i stanąwszy
zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel
odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha” (1Sm 3,10). Tylko
zasłuchany człowiek jest w stanie usłyszeć wolę Pana.
„Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku
znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie! A
Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z
Tarsu, bo właśnie się modli. /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem
Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/.Panie 65

odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego
wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także
władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają
Twego imienia. Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego
człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do
synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla
mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na
nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na
drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony
Duchem Świętym” (Dz 9,9-17). Paweł w dramatycznych
okolicznościach rozpoznaje wolę Pana. Jednak, jak wskazuje Pismo
święte, ostatecznie towarzyszy mu w tym procesie modlitwa, która
usprawnia jego serce do nowych zadań.
Św. Franciszek z Asyżu ( 1181/1182-1226) szukając woli Boga dla
siebie i swoich braci, wezwawszy Ducha Świętego, trzy razy otworzył
księgę Ewangelii i odnalazł regułę swego życia w zachowywaniu rad
ewangelicznych. Wtedy w zachwycie wykrzyknął: „To jest, czego chcę.
To jest, czego szukam. To jest to, co całym sercem pragnę czynić” (bł.
Tomasz z Celano, 1190-1260). Wielkie rzeczy rodzą się w prostej
modlitwie, w której serce otwarte jest na głos Boga.
W ciszy klasztornej kaplicy w Lisieux, św. Teresa od Dzieciątka Jezus
szukała swego szczególnego powołania. Od wielu już dni zadawała
Bogu to pytanie, skoro marzenie o wyjeździe na misje do Sajgonu
rozwiało się jak dym na wietrze. Szukała swego miejsca w Kościele.
Czytając Pismo święte, wzrok jej padł na fragment: „Wy przeto
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił
Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie
nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania
pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż
wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są
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nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy
posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy
wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja
wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1Kor 12,27-31). Zaczęła
szukać dalej i jej wzrok przeniósł się na kolejny rozdział listu: „Gdybym
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar
prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i
wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie
miał, byłbym niczym” (1Kor 13,1-2). Wtedy św. Teresa zrozumiała, że
Bóg wzywa ją do szczególnej miłości, która zdolna jest przekraczać
mury Karmelu, by ogarniać cały świat i wszystkich ludzi.
Modlitwa jest warunkiem odczytania woli Bożej. Na modlitwie
bowiem człowiek słucha i słyszy cichy powiew Ducha, który w głębi
umysłu rozbrzmiewa coraz bardziej natrętną i niepokojącą myślą, by
pójść nową drogą.
Odczytanie woli Bożej winno stać się dla człowieka impulsem do jej
wypełnienia. Choć czasami może się okazać, że sprostanie temu
zadaniu będzie wymagało wielu wyrzeczeń i cierpienia (por. Łk 22,42).
Jednak siłę do wypełnienia postawionych zadań daje Bóg.
5.1.2. Inspiracja do apostolskiego działania
Ten zapał wypełniania woli Bożej, odkrytej na spotkaniu z Panem,
przekłada się na impuls do ewangelizowania we własnym środowisku:
rodzinnym, zawodowym czy wśród przyjaciół i znajomych, by wszyscy
poznali Boga i zostali zbawieni (por. KKK 2826-2827).
Ten przedziwny zapał po swoim nawróceniu odczuwał św. Paweł i
św. Franciszek, i dziś wielu współczesnych ludzi również pragnie
działać. Dzielić się swym doświadczeniem Boga. Tak opowiada Iza:
67

„zaczęłam odczuwać pragnienie pomocy innym ludziom, niekoniecznie
znajomym – uczucie nowe i nieznane mi wcześniej... Zaczęłam od
wizyty w swoim kościele parafialnym. Ksiądz wikariusz polecił mi grupę
Odnowy w Duchu Świętym, ale po pierwszym i jedynym spotkaniu
zdecydowałam, że taki typ duchowości nie przemawia do mnie. Po
«złożeniu reklamacji», ksiądz zaproponował mi wolontariat w
stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych umysłowo. I to był strzał
w dziesiątkę! Po pierwsze pomagałam tym, którzy tej pomocy
potrzebowali, a po drugie poznałam osoby, które już były w Kościele i
rozumiały, co czuję. Równocześnie skorzystałam z oferty jednego z
domów rekolekcyjnych i wybrałam się w wakacje na tygodniowe
rekolekcje. Tutaj również poznałam mnóstwo wartościowych ludzi, z
którymi spotykam się do dziś. To bardzo wiele, móc swobodnie
rozmawiać o Bogu i życiu wraz z Nim. Przyznaję, że pierwsze miesiące
po moim powrocie do Kościoła, gdy nie miałam jeszcze tych wszystkich
znajomych, nie były łatwe. Na szczęście nie mam problemu z
nawiązywaniem nowych znajomości, ale zdaję sobie sprawę, że dla
osoby nieśmiałej i raczej zamkniętej w sobie, jest to duży problem.
Szczególnie, że nikt do ciebie nie podejdzie, jeśli ty nie zrobisz
pierwszego kroku. Dla przykładu: przez trzy miesiące codziennego
uczestnictwa w Eucharystii w moim parafialnym kościele nie znałam
nikogo z imienia. I vice versa. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy założyłam
swoją grupę dyskusyjną w parafii – by parafianie się o niej dowiedzieli,
niezbędna była bezpośrednia promocja. Wtedy udało mi się
porozmawiać z wieloma osobami i poznać ich ciekawe życiorysy.
Uważam, że bardzo ważne na samym początku jest poczucie wspólnoty
w jakiejś grupie. I nie wolno się zrażać nietrafionymi wyborami –
Kościół oferuje teraz tak szeroką gamę różnych wspólnot i organizacji,
że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie” (I. Strojek).
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Rozpoznanie dokąd Bóg kieruje człowieka, wyzwala w nim nieznane
dotąd pokłady energii, które każą mu rzucić się w wir aktywnego
praktykowania wiary.
Można zatem mówić o apostolstwie słowa i czynu – dwóch
rzeczywistościach, które wzajemnie się przenikają i dopełniają.
5.1.2.1. Apostolstwo słowa
Słowo nie może ograniczać się tylko do przekazywania treści
doktrynalnych, lecz powinno być przede wszystkim słowem miłości,
prawdy i dobra względem drugiego człowieka.
Każde słowo – pisane czy wypowiedziane – jest nośnikiem treści i
ładunku emocjonalnego. Stąd też ma ono właściwą sobie moc
oddziaływania na drugiego człowieka. Słowo zatem może być dobre
lub złe, może stać się słowem apostolskiej inspiracji lub zniechęcenia i
negacji. Apostolstwo słowa można rozpatrywać w potrójnym kluczu
znaczeniowym:
 Słowo wiary – wiara człowieka rodzi się ze słuchania (por. Rz
10,17). Słowo wiary winno zatem nieść przekaz i uzasadnienie
przyjętej doktryny wiary. Słowo to pełni również funkcję
obrony, gdy wiara jest atakowana i negowana. Chrześcijanie
posługując się słowem wiary mogą pełnić swą misję apostolską
w każdym środowisku i w różnych okolicznościach.
 Słowo nadziei – świadek Chrystusa w słowie wypowiadanym
każdego dnia, winien wlewać w serce drugiego człowieka
nadzieję, szczególnie w obliczu jego problemów, cierpienia i
bólu. Umiejętność stawania w otwartości serca i umysłu wobec
cierpienia drugiego człowieka jest ważnym elementem całości
apostolskiego działania. Istotnym elementem jest w tym
kontekście także czas poświęcony drugiemu człowiekowi, który
jest zawsze czasem poświęconym Bogu. Do praktykowania
słowa nadziei szczególnie nawołują katechizmowe uczynki
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miłosierdzia spełniane wobec ludzkiego ducha.
 Słowo miłości – słowo to kryje w sobie życzliwy stosunek do
każdego człowieka pojmowany jako uprzejmość, dobroć,
dotrzymywanie obietnic, prawdomówność, szczerość czy
ogólnie pojętą kulturę słowa. „Niech również [świeccy] cenią
sobie wysoko kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny i
obywatelski oraz cnoty odnoszące się do życia społecznego, jak:
uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość,
siłę ducha, bez których nie może się utrzymać życie prawdziwie
chrześcijańskie” (DA, 4).
Dopiero na tak wypracowanym fundamencie można budować
apostolski czyn, który stanie się przedłużeniem i wzmocnieniem słowa.
5.1.2.2. Apostolstwo czynu
Słowo winno w działaniu apostolskim przekładać się na konkretne
czyny i zaangażowanie na rzecz uświęcenia drugiego człowieka i świata.
Pierwszym polem działalności chrześcijan świeckich jest środowisko
rodzinne, które powinno być otaczane troską i miłością. Dalszym polem
działalności chrześcijan winna stać się działalność społeczna,
polityczna, zawodowa a także działalność w sferze kultury, by w ten
sposób uwierzytelnić świadectwo swego chrześcijańskiego życia.
Zaangażowanie i zaradzanie różnym potrzebom współczesnego świata
jest wymownym znakiem zbawczego działania chrześcijan świeckich i
spełnieniem oczekiwań na przyjście królestwa Bożego.
Apostolska praca ludzi świeckich już teraz nosi znamiona
transcendencji, gdyż wykonywana zgodnie z wolą Boga, w postawie
uległości wobec Ducha Świętego, który działa w ich sercach, prowadzi
do uobecnienia zbawczego planu przemiany człowieka i świata.
Apostolskie działania służą przede wszystkim dobru wspólnemu,
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umacniają sprawiedliwość, polepszają warunki życia ludzi ubogich i
niepełnosprawnych oraz uchodźców. Prowadzone zaś na szeroką skalę
mogą wprowadzać pokój na świecie (por. K 85,5).
Działalność apostolska ludzi świeckich stanowi ważny nurt w życiu
Kościoła katolickiego. Dzięki ich wsparciu Kościół i Jego zbawcze
orędzie może docierać do wszelkich miejsc i wielu osób, które być
może nigdy nie spotkałyby się z kapłanem i tradycyjnymi formami
przekazu Ewangelii.
5.2. Obiektywizm spojrzenia
Modlitwa wprowadza człowieka w pewien rodzaj obiektywizmu,
ponieważ wznosząc swego ducha ponad poziom świata materialnego,
osoba rozmodlona osiąga pewien rodzaj meta-spojrzenia na
rzeczywistość świata i swego w nim miejsca. Dzięki niemu nabiera
właściwego dystansu do siebie i otaczającej rzeczywistości.
5.2.1. Dystans do siebie i świata
Współczesny człowiek, szczególnie w ostatnich czasach stawia sobie
pytanie: dokąd zmierza świat i dlaczego Bóg to wszystko toleruje? Raz
po raz człowiek staje się mimowolnym widzem zamachów na osobę
ludzką, na jego godność i wolność. Zamachów na Boga i Jego krzyż.
Zamachów na prawdę i sprawiedliwość. Gdzie jest Bóg!? Modlitwa
pozwala odkryć, że Bóg, podobnie, jak wielokrotnie czynił to z
Narodem Wybranym, doświadcza, oczyszcza i umacnia swój lud (por. Iz
48,10; Mt 3,12), by ten coraz bardziej w Nim pokładał nadzieję i Jemu
tylko ufał. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie” (Iz 49,15) – oto Bóg, w którego wierzy i Jemu ufa
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człowiek modlitwy. Wszystko inne to tylko akcydentalne dodatki, które
istnieją tak długo, jak Bóg pozwoli im istnieć. Modlitwa zatem pozwala
spojrzeć na różne wydarzenia z pewnego dystansu i dostrzec w nich
zamysł Boży, który zmierza do ukazania człowiekowi, że Bóg jest
Panem dziejów, które zawsze są lekcją wiary i ufności. Znamienne są
słowa Dawida, który widział Boże działanie we wszystkich
wydarzeniach: „Szimei przeklinając wołał w ten sposób: Precz, precz,
krwawy człowieku i niegodziwcze! Na ciebie Pan zrzucił
odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś
królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna.
Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym.
Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui: Dlaczego ten zdechły pies
przeklina pana mego, króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. Król
odpowiedział: Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on
przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: Przeklinaj Dawida! Któż w
takim razie może mówić: Czemu to robisz?” (2Sm 16,7-10). Człowiek
modlitwy przygląda się tym wydarzeniom, walczy o swoje prawa, lecz
ostatecznie czeka na Boże rozwiązanie (por. Ps 33,10; Ps 112,10).
Dystans do siebie i świata nigdy nie jest biernością, lecz działaniem
ze świadomością, że ostateczne rozstrzygnięcia są w ręku Boga.
5.2.2. Mądrość i roztropność
Dzięki modlitwie człowiek osiąga pewien poziom roztropności i
mądrości, które są darami Ducha Świętego (por. Łk 11,9-13). Mądrość i
roztropność są darami, które są udziałem ludzi żyjących w Bożej
prawdzie. Wystarczy wspomnieć Salomona, którego mądrością była
oczarowana królowa Saby (por. 1Krl 10,1nn) czy Daniela, który dzięki
swej roztropności uratował od śmierci Zuzannę (por. Dn 13,1nn).
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Podczas modlitwy Bóg wlewa w serce i umysł człowieka mądrość,
która nie jest jedynie wiedzą czy jednorazowym przebłyskiem rozumu,
lecz stałą dyspozycją cechującą ludzi autentycznej modlitwy.
5.3. Oczyszczanie serca
Bóg na modlitwie rozszerza serce człowieka, czyniąc je zdolnym do
przyjęcia Jego samego oraz ukierunkowuje na rzeczy ostateczne (por.
Flp 3,13). Dobra modlitwa jest nieustannym procesem oczyszczania
ludzkiego serca, które staje się otwartym na Boże działanie oraz staje
się gotowe, by przyjąć każdego człowieka. „Modlitwa prowadzi mnie
do otrzymania doskonałej miłości czystej i zaczynam, może po raz
pierwszy w życiu, doświadczać, czym jest Opatrzność, opieka, troska
wybiegająca w przyszłość i pełna miłości dyscyplina” (D. Smith).
5.3.1. Błogosławieni czystego serca
W serii mów, objętych w Ewangelii wspólnym tytułem Kazanie na
górze, Chrystus ukazuje nowe - bardziej pogłębione i zinterioryzowane
- spojrzenie na przykazania Dekalogu. Ukazując wartość czystości, Jezus
używa zwrotu: „Błogosławieni czystego serca…” (Mt 5,8) i obiecuje
wszystkim czystego serca widzenie Boga. W języku Biblii „serce” jest
nie tylko siedliskiem ludzkiej emocjonalności, ale stanowi całe jego
wnętrze (intelekt, rozum, wola). „Z serca bowiem pochodzą złe myśli,
zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe
świadectwa, przekleństwa” (Mt 15,19); „Z wnętrza, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa” (Mk 7,21; Mt 15,18).
Serce człowieka jest zatem owym szczególnym miejscem, w którym
rodzi się dobro albo zło, które następnie uwidacznia się w
zewnętrznym działaniu.
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5.3.2. Klarowanie serca
Dążenie do czystości serca wymaga od człowieka podjęcia procesu
klarowania serca i umysłu.
Pierwszą fazą jest stanięcie przed samym sobą w prawdzie i uznanie
siebie takim, jakim się jest w rzeczywistości, ze wszystkimi wadami,
nałogami i grzechami, ale także cnotami i zaletami. Człowiek musi
rozpoznać w sobie wszystko, co prowadzi go do złego. Dokonuje się to
przede wszystkim w zdarzeniu świętego Boga z grzesznością człowieka.
Na modlitwie w obliczu Bożego prawa, człowiek weryfikuje swoje
dotychczasowe postępowanie i niejako stawia sobie przed oczy własne
uczynki.
Gdy zobaczy ten cały „kram”, może przystąpić do oczyszczania
swego wnętrza, czyli pozbywania się tego wszystkiego, co zagradza,
przysłania i obciąża.
Oczyszczanie polega przede wszystkim na uśmierzeniu i wyciszaniu
rozbudzonych emocji, pożądliwości, egoizmu, pychy, itd. Przypomina
to trochę sztorm na morzu, który trwa tak długo, jak długo wieje silny
wiatr. Gdy wiatr się ucisza, po pewnym czasie morze także się
uspokaja. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom o
czuwaniu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). Człowiek winien
czuwać nad sobą. Istotą procesu klarowania jest przede wszystkim
higiena umysłu, która prowadzi do osunięcia wszystkiego, co zagraża
czystości serca i umysłu. Proces ten winien także obejmować
dostarczanie wartościowych treści: dobre książki, filmy, muzyka,
rozmowy, itd.
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Po pewnym czasie proces oczyszczania zaczyna dawać sobie
właściwe owoce. Brak bowiem nowych bodźców, powoduje wyciszenie
i daje człowiekowi możliwość zapanowania nad własną grzesznością.
Tak przygotowane wnętrze człowiek oddaje Bogu, by On sam
wykreował w nim serce według swego serca.
Modlitewne spotkanie ze świętym Bogiem owocuje nieustannym
wyrzutem, że człowiek nie może stawać wewnętrznie brudny wobec
czystego Boga. Stąd modlitwa staje się inspiracją, początkiem i
przyczyną sprawczą w procesie oczyszczania serca.
5.4. Szkoła proszenia
Systematyczna modlitwa uczy człowieka, by prosił o rzeczy
stosowne, by nie prosił o rzeczy powierzchowne i wygody, uczy się on
odkrywania siebie w świetle Bożego spojrzenia, które zna tajniki
ludzkiego sumienia (por. SS, 33, por. także Ps 19,13).
5.4.1. Wielka uczta
Częstokroć człowiek ogranicza swoją modlitwę do prośby o rzeczy
przyziemne i doczesne. Przypomina to trochę zaproszenie na wielką
ucztę, na której podaje się mnóstwo przeróżnych potraw. Zaproszeni
mogą wszystkiego kosztować do woli, nie płacąc za zjedzone potrawy.
Wielu sięga po najbardziej wyszukane i wykwintne dania. Jednak
pewna grupa nie chce skosztować tego, co przygotował gospodarz, lub
też boi się nowych jakości i sięga po najbardziej proste dania, byle tylko
zaspokoić głód. Tym ludziom wystarcza codzienna racja żywnościowa,
która pozwoli im przeżyć.
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5.4.2. Stosowne dobra
Każda modlitwa powinna być poprzedzona wezwaniem asystencji
Ducha Świętego, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami” (Rz 8,26). Duch Święty nie tylko uwzniośla i nadaje
sens modlitwie człowieka, lecz również pod Jego natchnieniem
człowiek odkrywa prawdziwe dobra, które nie zamykają się tylko do
osobistych i aktualnych potrzeb i korzyści, jak zdrowie, pieniądze,
powodzenie, spełnienie osobistych planów, itd.
Bóg pragnie dać człowiekowi o wiele więcej niż ten jest zdolny sobie
wyobrazić. Chrystus nieustannie nawołuje: „Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7; Łk
11,9). Oznacza to, że człowiek winien prosić i zabiegać o rzeczy wielkie,
ponadczasowe i nieprzemijalne. Tylko takie dary są w stanie dać
człowiekowi prawdziwe szczęście, które będzie się przekładać na życie
wieczne. Zdrowie, pieniądze, ziemskie szczęście i inne rzeczy są tylko
tymczasowe i w końcu się skończą. Wielkie dary nie przemijają.
Pod działaniem Ducha Świętego człowiek odkrywa prawdziwe
dobra, o które zaczyna prosić Boga, gdyż w nich upatruje swoje
szczęście i radość oraz zdaje sobie sprawę, że te dobra służą
budowaniu królestwa Bożego już tu na ziemi.
5.5. Modlitwa a sakramenty
Człowiek bez modlitwy jałowieje i zatraca pewną wewnętrzną
wrażliwość na łaskę. Stąd modlitwa staje się również fundamentem do
owocnego przyjmowania sakramentów.
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5.5.1. Działanie sakramentów
Działanie sakramentów współczesna refleksja teologiczna określa w
podwójnym kluczu: ex opere operato i ex opere operantis.
Sakramenty stanowią przedłużenie wszystkich słów i czynów
Chrystusa dokonanych w czasie jego ziemskiej działalności. Oznacza to,
że Chrystus, który uzdrawiał, odpuszczał grzechy, karmił na pustkowiu
rzesze ludzi, pozostawił swe zbawcze działanie w mocy sprawczej
sakramentów. Pierwszy zatem z tych terminów (ex opere operato)
oznacza „mocą Chrystusa”, „mocą zbawczych tajemnic Chrystusa” czy
„mocą zbawczych czynów Chrystusa”. Określenie to podkreśla, że
niezawodność sakramentów płynie z niezawodności zbawczego dzieła
Chrystusa. Moc bowiem sprawcza sakramentów w żadnej mierze nie
zależy od kondycji duchowej ich szafarza, lecz działa mocą świętości
samego Chrystusa (por. MDei, 2. Por. także KKK 1128).
Drugi termin wskazuje na dyspozycyjność przyjmującego sakrament,
gdyż według zasady ex opere operantis, Bóg chce udzielić łaski
sakramentalnej, jednak stan ducha przyjmującego nie zawsze pozwala
na skuteczną owocność sakramentu. Brak tej dyspozycyjności: brak
wiary potrzebnej do przyjęcia sakramentów, brak łaski uświęcającej do
przyjęcia któregoś z sakramentów żywych (bierzmowanie, Eucharystia,
kapłaństwo, małżeństwo), brak odpowiedniego przygotowania,
sprawia, że sakrament nie przynosi właściwych owoców. W teologii
brak takiej dyspozycji określa się terminem obex. Nauka wypracowana
przez Sobór Trydencki mówi: „Każdy otrzymuje swoją łaskę według
miary, której Duch Święty udziela każdemu jak chce i według każdego
dyspozycji i współpracy” (BF, VII, 65). Ważny i owocny zatem
sakrament to opus Christi i opus christiani (działo Chrystusa i dzieło
chrześcijanina). Pełna bowiem skuteczność działania łaski
sakramentalnej, uzależniona jest od czynu Chrystusa, który ściśle
złączony jest z czynem osoby przyjmującej sakrament.
Miłość Chrystusa potrzebuje otwartości serca człowieka, by łaska
sakramentalna mogła w pełni działać w osobie przyjmującego.
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5.5.2. Modlitwa otwiera na łaskę sakramentalną
Wiele osób, które często przystępują do sakramentu Pokuty i
Eucharystii, a nie prowadzi głębokiego życia modlitwy, nie postępuje
na drodze doskonałości chrześcijańskiej, lecz pozostaje niejako w
miejscu, powtarzając wciąż te same błędy. Stąd potrzeba głębokiego
życia modlitwy, gdyż ona:
 wycisza i wewnętrznie przygotowuje do przyjęcia sakramentów;
 w spotkaniu ze świętym Bogiem ukazuje potrzebę nieustannego
procesu nawracania;
 Duch Święty wspierający modlitwę człowieka niczym promień
światła oświeca, ukazując błędy i niedoskonałości człowieka;
 daje moc do trwania w łasce sakramentalnej.
Modlitwa zatem jest koniecznym wstępem do owocnego przyjęcia
sakramentów i przedłużeniem ich zbawczego działania. Dzięki niej
człowiek coraz bardziej świadomie i odpowiedzialnie chce korzystać ze
zbawczych znaków Chrystusa.
5.6. Środek na pokusy
Modlitwa chrześcijańska stanowi jedyne skuteczne antidotum na
różnego rodzaju pokusy i wewnętrzne konflikty. Na modlitwie bowiem
człowiek całym sobą powierza się opiece Boga, który nie pozwoli kusić
człowieka ponad miarę.
5.6.1. Pokusy i ich źródła
Każdy człowiek doznaje różnego rodzaju pokus. Przez pokusę
rozumie się wszelką okazję do grzechu, w której określony przedmiot
pociąga do popełnienia zła. Tymczasem człowiek nie może
lekkomyślnie narażać się na różnego rodzaju pokusy (por. Mt 26,41),
które, choć same w sobie nie są grzechem, jeśli systematycznie je
odrzucamy, to jednak sprawiają człowiekowi wiele utrapień.
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Lekkomyślne narażanie się na różnego rodzaju pokusy jest złem
moralnym, choćby nie doszło do samego aktu grzesznego. Stąd też
ważnym elementem w walce z pokusami jest modlitwa.
Refleksja teologiczno-moralna wymienia trzy zasadnicze źródła
ludzkich pokus:
 Ciało. Pokusy ciała często popychają człowieka do zaspokojenia
zmysłowego, które na ogół wiąże się z przyjemnymi
doznaniami. Pokusie tej podlega niemal każdy człowiek.
Poważną pokusą, która odciąga człowieka od spraw duchowych
jest ociężałość ciała, które nie poddaje się czuwaniu i modlitwie
(por. Mt 26,41). Stąd każdy impuls pożądliwości, gnuśności i
chęci doznawania przyjemności płynący z ciała winien być
bezzwłocznie uciszany poprzez modlitwę.
 Szatan. Zły duch, który powstaje przeciw człowiekowi (por. Ef
6,12), uderzając w jego najsłabsze miejsca: pycha, gniew,
chciwość, itp., czyni ogromne spustoszenie w życiu duchowym
człowieka. Szatan w pierwszym uderzeniu ukazuje zło pod
pozorami dobra, jako coś nie wprost złego, by w ten sposób
człowiek odstąpił od swych zasad (por. 2Kor 11,14). Gdy w
końcu doprowadzi człowieka do upadku, wiąże go ściśle z
grzechem, by nie pozwolić mu wyzwolić się z tego jarzma.
 Świat. Każda epoka kusiła człowieka przywiązaniem do rzeczy
materialnych, których ten pragnął i pożądał w sposób
nieuporządkowany. Historia wielu zbrodni pokazuje, że stała za
nimi ludzka chciwość i chęć posiadania (por. 1Tm 6,10), co
ukazuje F. Dostojewski (1821-1881) poddając szczegółowej
analizie postać Rodiona Raskolnikowa – ubogiego studenta,
zabójcy bogatej lichwiarki, która bogaciła się na krzywdzie
innych. Szczególnie we współczesnym świecie dominuje chęć
pokazania się i podwyższenia swego stanu posiadania, co
powoduje zgubne skutki dla życia duchowego.
Każdy człowiek narażony jest na pokusy, których owocem będzie
zniszczenie życia duchowego i śmierć. Stąd koniecznym elementem w
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duchowej walce jest systematyczna i głęboka modlitwa.
5.6.2. Ucieczka przed pokusą
Modlitwa stanowi najlepszy sposób ucieczki przed pokusą: „Gdy
nadejdzie czas pokus lub kłótni albo gdy jesteś zdenerwowany,
przypomnij sobie o modlitwie” (Ewagriusz z Pontu). Modlitwa odrywa
człowieka od spraw przyziemnych i wznosi jego serce i umysł ku Bogu.
Owa bliskość Boga sprawia, że wszelkie inne wartości zaczynają
blednąć i tracą swój pierwotny kuszący blask. Powab ciała z
perspektywy wieczności wydaje się być tylko chwilą piękna. Świat zaś
ze swoimi mirażami, nawołujący do używania i konsumpcji staje się
pusty. Człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że nic nie jest w stanie go
nasycić, dopóki jego głodu nie zaspokoi sobą Bóg.
„Zobaczyłem brata rozmyślającego w celi, wtem poza celą pojawił
się diabeł, ale dopóki brat modlił się, diabeł nie odważył się wejść do
środka, gdy tylko brat skończył modlitwę, wszedł diabeł do celi i
rozpoczął wojnę” (A. Tomkiel). Trwanie na modlitwie jest środkiem
oporu przeciwko działalności szatana: „Bądźcie więc poddani Bogu,
przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7).
Człowiek zatem, który nieustannie swoje myśli wznosi ku niebu,
potrafi sobie radzić z wewnętrznymi przeciwnościami i pokusami.
5.7. Droga do nawrócenia
Modlitwa w swej ostatecznej konsekwencji staje się drogą
nawrócenia, które jest wspierane w tajemnicy obcowania świętych
przez wszystkich braci i siostry, którzy zakończyli już czas ziemskiego
pielgrzymowania i cieszą się chwałą nieba. Wszyscy oni wspierają
pielgrzymujący Kościół swoimi modlitwami, by ten dążył do pełnego
zjednoczenia z Bogiem (por. ReP, 12).
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5.7.1. Proces nawrócenia
Idea nawrócenia towarzyszy historii zbawiania od samego początku.
Grzeszny człowiek, utraciwszy raj – stan bliskości Boga, nieustannie
potrzebuje pokuty i nawrócenia. Pismo święte Starego Testamentu
mówi o nawróceniu ok. 120 razy, głównie w kontekście nawoływania
proroków (por. 1Sm 2,3; Neh 1,9; Iz 19,22; Jer 15,19; Ba 4,2; Ez 14,8).
Znane są w dziejach Narodu Wybranego spektakularne nawrócenia
(król Dawid, mieszkańcy Niniwy), które jasno dają do zrozumienia, że
łaska ta może być dana każdemu, gdyż Bóg mówi: „Miłości pragnę, nie
krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6).
Proces nawrócenia niejednokrotnie trwa całe życie i wymaga od
człowieka wielu wyrzeczeń. Ogólnie rzecz ujmując, nawrócenie jest
drogą zmierzającą ku zjednoczeniu z Bogiem. Początkiem tej drogi jest
odrzucenie grzechu i zwrócenie się ku życiu świętemu. Szczególną rolę
w tym procesie odgrywa modlitwa.
Osiąganie doskonałości wiąże się ściśle z obowiązkiem nieustannego
przemieniania życia, zatem proces ten jest:
 procesem odchodzenia od grzechu;
 procesem zadośćuczynienia i naprawienia skutków grzechu;
 procesem rozwijania cnoty.
Nawrócenie jawi się jako proces, który jest przechodzeniem od
„starego” człowieka zanurzonego w grzechu, do człowieka „nowego”,
całkowicie zjednoczonego z Bogiem.
5.7.2. Wymiary nawrócenia
Całościowe spojrzenie na nawrócenie człowieka ukazuje różne jego
wymiary, które dotykają wielu dziedzin życia wewnętrznego:
 Nawrócenie w sensie psychologicznym - jest przede wszystkim
uwolnieniem się człowieka od poczucia winy, które dręczy
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jednostkę ludzką.
 Nawrócenie w sensie teocentrycznym - na nawrócenie nie
można patrzeć tylko przez pryzmat psychologii, gdyż każdy
grzech zmienia właściwości duchowe człowieka w doczesności
oraz w wieczności. Stąd nawrócenie jest powrotem do Boga i
wejściem z powrotem na ścieżkę życia z Nim i w Nim. Przejawia
się to szczególnie w: zwrocie ludzkich działań ku zgodności z
prawem Bożym oraz w przywróceniu zburzonego przez grzech
porządku.
 Nawrócenie w sensie chrystocentrycznym - ośrodkiem całego
życia chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus, stąd nawrócenie ma
także wymiar chrystocentryczny, ponieważ całe dzieło
odkupienia człowieka dokonało się w Misterium Paschalnym
(por. Kl, 5).
 Nawrócenie w sensie eklezjalnym - każdy grzech uderza także
we wspólnotę Kościoła, stąd też nawrócenie ma wymiar
eklezjalny. Kościół dysponuje wieloma, ukształtowanymi na
przestrzeni wieków, środkami prowadzącymi do nawrócenia i
przemiany ludzkiego życia. Stąd też jako wspólnota pojednania
w pewnym sensie staje się On sam sakramentem, niosącym
człowiekowi zbawienie.
Nawrócenie jest zatem ciągłym odrzucaniem zła i zwracaniem się ku
Bogu. W tym zmaganiu się swoją szczególną rolę odgrywa modlitwa.
5.7.3. Przez modlitwę do Boga
Modlitwa wprowadza człowieka w klimat Boga. Trwając w tym
klimacie człowiek zaczyna odczuwać potrzebę przemiany swego życia i
oderwania się od grzesznej przeszłości. Dzięki systematycznej
modlitwie, nie tylko zdobywa siły do podjęcia przemiany i
przewartościowania swego życia, lecz również odkrywa dziedziny, w
których ta przemiana musi się dokonać. Modlitwa zatem w procesie
nawrócenia staje się:
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 impulsem do przemiany życia;
 weryfikacją dotychczasowego postępowania w świetle Bożej
prawdy;
 środkiem do walki z grzechem w codziennym życiu;
 coraz głębszym wchodzeniem w relacje z Bogiem
 źródłem siły i wytrwałości w zdążaniu do przemiany.
Modlitwa jest wstępem, środkiem i źródłem wytrwałości w
nawróceniu. Dzięki niej człowiek wchodząc w relacje z Bogiem, nabywa
zdolności do wejścia na drogę nowego życia i konsekwentnego na niej
podążania.
5.8. Nowa forma życia
Modlitwa wprowadza człowieka w nowe życie. Św. Teresa od Jezusa
opisując tę rzeczywistość posługuje się obrazem metamorfozy,
dokonującej się w życiu jedwabnika morwowego. Gąsienica tego
motyla owija się jedwabnym kokonem, w którym z obrzydliwej larwy
przeobraża się w białego motylka. „Słyszałyście zapewne, w jaki
cudowny sposób, którego tylko Bóg może być sprawcą, powstaje
jedwab; jak poczyna się z maleńkiego jajeczka, nie większego od
drobnego ziarnka pieprzu. Otóż z nastaniem wiosny, gdy już liście z
drzewa morwowego zaczynają się rozwijać, jajeczko to ciepłem słońca
ogrzane ożywia się, bo przedtem, póki mu liście morwowe nie
dostarczały pokarmu, którym się żywi, było jakby martwe. Teraz z
jajeczka wykluwa się robaczek, który żywiąc się liściem morwowym,
stopniowo się rozwija, a gdy już do miary swojej urośnie, podsuwają
mu całą gałązkę, po której on pełzając, pyszczkiem wysnuwa z siebie
jedwab i dziwnie misterną robotą zwija go w kokonik czyli kłębek i w
tym kłębku się zamyka, i w nim umiera, aż po niejakim czasie z kłębka
onego, w miejsce dużego brzydkiego robaka, dobywa się biały,
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wdzięcznego kształtu motyl”. Ten robak jest obrazem duszy człowieka,
która pod wpływem Ducha Świętego, zaczyna korzystać z łaski Bożej i
używa środków, które Pan pozostawił w swoim Kościele. W miarę, jak
dojrzewa i dorasta, zanurza się w kokonie-domu, w którym nastąpi
przeobrażenie – umiera larwa, by mogł narodzić się motyl. „Domem
tym dla duszy - jak to pragnęłabym jasno wytłumaczyć - jest Chrystus:
«życie nasze ukryte jest w Chrystusie» (Kol 3,3)”.
Owocem modlitwy jest nowy człowiek, oderwany od świata, który
na skrzydłach wiary może wznosić się do Boga. To przeobrażenie ze
starego w nowego człowieka pociąga za sobą także nową jakość życia,
w którym wszystko jest podporządkowane Bogu.
5.9. Miłość bliźniego
Niezawodnym znakiem postępu duchowego jest nieustannie
wzrastająca miłość do bliźnich. „Im wyższy więc ujrzycie w sobie postęp
w tej cnocie miłości bliźniego, tym mocniej, miejcie to za rzecz pewną,
będziecie utwierdzone w miłości Boga. Bo tak wielka jest miłość Jego
ku nam, że w nagrodę za miłość, jaką okażemy bliźniemu, pomnoży w
nas obficie miłość ku Niemu; jest to, według mnie, rzecz tak pewna, że
niepodobna mi wątpić o tym ani na chwilę” (św. Teresa od Jezusa).
Przykładem takiej postawy może być z pewnością osoba św.
Maksymiliana Kolbego (1894-1941), który z wielką życzliwością odnosił
się do człowieka. Szczególny wyraz tej postawy dał wobec hitlerowców,
którzy niejednokrotnie go znieważyli i pobili. W końcu oddał życie za
zupełnie nieznanego sobie człowieka. Ustawiczna i głęboka modlitwa
otwiera serce na bliźniego, którego człowiek kocha, nawet mimo jego
wrogości.
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***
Modlitwa dla każdego chrześcijanina przynosi błogosławione
owoce i staje się dla niego drogą prowadzącą do ostatecznego
spotkanie w domu Ojca.
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ROZDZIAŁ VI
TRUDNOŚCI I NIEBEZPIECZEŃSTWA W
MODLITWIE

Wszyscy, którzy szukają głębokiej modlitwy, napotykają w niej na
różne trudności, które, jak pokazuje doświadczenie mistrzów życia
duchowego, są nieuniknione. Każdy zatem winien nauczyć się radzić
sobie z przeciwnościami i roztargnieniami, których z pewnością
doświadczy na drodze modlitewnych spotkań z Bogiem.
6.1. Roztargnienia
Najczęściej spotykaną trudnością podczas modlitwy jest
roztargnienie, które może dotyczyć poszczególnych słów i zdań
wypowiadanej modlitwy oraz Osoby, do której modlitwa jest
adresowana.
6.1.1. Walka z roztargnieniami
Walka z tego rodzaju trudnościami okazuje się na ogół
bezskuteczna, stąd mistrzowie życia duchowego zalecają spokojny
powrót do przerwanej myśli czy wypowiadanych słów.
Roztargnienia ukazują człowiekowi, gdzie ulokowane jest jego serce
(por. Mt 6,21), przywiązane do innych wartości. Człowiek w pokorze
przyjmując ten fakt, powinien prosić Pana, by przyjął jego serce i je
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oczyścił. Osoba ludzka bowiem w swoim sercu powinna dokonać
wyboru pomiędzy wartościami tego świata a Bogiem. Modlitwa
wymaga czuwania nad sobą i nieustannego powracania do jej istoty
(por. KKK 2729-2730).
Częstym powodem roztargnień może być również pewien
schematyzm modlitwy. Człowiek wpada w rutynę, bezmyślnie
powtarza wyuczone już na pamięć formuły czy kurczowo trzyma się
jednej formy modlitwy. W takich sytuacjach zmiana sposobu modlitwy
może przynieć rozwiązanie problemu.
6.1.2. Ukierunkowanie na Boga
Wszelkiego rodzaju rozproszenia i trudności na modlitwie są czymś
naturalnym i stanowią część Bożej pedagogii, zmierzającej do
oczyszczenia ludzkiego serca i ukierunkowania go na Boga. Człowiek
zatem w pierwszej kolejności winien dobrze przygotować się do
modlitwy, poprzedzając ją stosownym czasem wyciszenia. Trudno
podejmować dialog z Bogiem tuż po burzliwej rozmowie czy po
oglądaniu telewizji. Wszystkie bowiem te sprawy i obrazy będą
nieustannie zajmowały ludzki umysł. Trzeba zatem odczekać, by
wszystkie te wrażenia uległy wyciszeniu.
Gdy jednak podczas modlitwy nadejdą roztargnienia warto zdać
sobie sprawę, co jest ich przedmiotem. Wskazuje to bowiem na to, co
zaprząta ludzkie serce i umysł.
W końcu czas, który człowiek chce poświęcić Bogu jest zawsze
czasem łaski i wszelkiego rodzaju inne sprawy go odbierają. Modlitwa,
podczas której wszystkie sprawy tłoczą się w głowie, jest czasem
straconym, gdyż człowiek ani nie spotkał się z Bogiem ani nie rozwiązał
swoich problemów. Wszelkie sprawy i problemy warto zatem w
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odpowiednim momencie wyrazić podczas modlitwy, by potem już je
zostawić i oddać się całkowicie Bogu.
Same roztargnienia oraz ich przedmiot w pokorze serca zawsze
trzeba powierzać Bogu, by On sam oczyścił ludzkie serce i uwolnił od
niepotrzebnych spraw.
6.2. Oschłości
Inną trudnością, którą można napotkać w modlitwie
kontemplacyjnej są oschłości, gdy serce nie znajduje żadnego
upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach.
6.2.1. Moment wiary
Po odbytych rekolekcjach św. Teresa od Dzieciątka Jezus zapisała w
swoich wspomnieniach: „Zanim zacznę opowiadać Ci, moja droga
Matko, o tym doświadczeniu, winnam wspomnieć o rekolekcjach,
które poprzedziły moją profesję; nie przyniosły mi one żadnej
pociechy; oschłość zupełna, prawie opuszczenie, były moim udziałem.
Jezus - jak zwykle - spał w swojej małej łódeczce. Ach! wiem doskonale,
jak rzadko dusze dopuszczają do tego, by mógł w nich zasnąć
spokojnie. Jezus jest tak zmęczony nieustannym dawaniem i pogonią
za duszami, że chętnie korzysta ze spoczynku, jaki Mu ofiarowuję.
Przebudzi się zapewne dopiero podczas mych wielkich rekolekcji w
wieczności, ale to, zamiast mnie smucić, sprawia mi najwyższą radość”.
Mistrzowie modlitwy kontemplacyjnej nazywają takie chwile
„momentem czystej wiary”, która każe trwać przy Chrystusie w agonii i
w grobie (por. KKK 2731). Chwile te są czekaniem pełnym wiary, choć z
pozoru Bóg znikł, jakby przestał istnieć – podobnie jak kobiety przy
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grobie Jezusa: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono” (J
20,13) – człowiek doświadcza owej pustki i beznadziejności bez Jezusa.
6.2.2. Bóg chce więcej
Podobne trudności mogą występować podczas medytacji.
Mistrzowie życia duchowego uznają ten stan duszy za znak, który
mówi, że Bóg chce wprowadzić człowieka w stan modlitwy biernej i
pogłębionej. W medytacji bowiem poszukuje się Boga poprzez myśli,
obrazy czy uczucia, lecz Bóg jest zupełnie inny niż ludzkie doznania, i by
Go odnaleźć trzeba to wszystko porzucić.
6.3. Słaba wiara
Inną trudnością, której człowiek doświadcza podczas modlitwy jest
słaba wiara. Stan ten przejawia się nie tyle w faktycznym
niedowiarstwie, ile w roztargnieniu na modlitwie. Człowiek
przystępując do modlitwy, niejednokrotnie przypomina sobie o tysiącu
prac i kłopotów, które zaprzątają jego myśli i serce. Sprawy dnia
codziennego stają się ważniejsze od Boga i zajmują Jego miejsce.
Sytuacja ta wymaga pokory serca (por. J 15,5), by uświadomić sobie, że
tylko Bóg może oczyścić ludzkie serce z ziemskich przywiązań (por. KKK
2732).
Praktyka modlitwy powoduje, że z czasem człowiek nabiera
dystansu do spraw dnia codziennego, bynajmniej nie zaniedbując tego,
co jest w jego mocy, i więcej ufa w Boże niż ludzkie rozwiązania. Nagle
bowiem okazuje się, że Bóg sam podsuwa najlepsze rozwiązanie.
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6.4. Znużenie
Kolejną trudnością jest znużenie podczas modlitwy, które jest
wynikiem porzucenia ascezy, zaniechania czujności i zaniedbania serca
(por. Mt 26,41). Tylko człowiek pokorny nie dziwi się swojej nędzy,
ponieważ staje się ona dla niego drogą do większej ufności i miłości ku
Bogu (por. KKK 2733).
Głównym powodem duchowego znużenia jest gnuśność. Ojcowie
Kościoła, jako lekarstwo na ten stan duszy, podają wytrwałą modlitwę i
pracę.
6.5. Duchowa walka
Modlitwa jest walką, którą tradycja chrześcijańska widzi w biblijnym
opisie zmagania się Jakuba z tajemniczą postacią, która o świcie udziela
mu swego błogosławieństwa (por. Rdz 32, 26-31). Błogosławieństwo
Boże przychodzi tylko do człowieka, który trwa wytrwale na modlitwie,
pomimo wszelkich trudności (por. KKK 2573).
Modlitwa jest zawsze próbą wytrwałości i zmagania się z własnymi
słabościami. Często, gdy wydaje się, że po godzinie modlitwy człowiek
więcej stracił czasu na zmaganie się z roztargnieniami i znużeniem,
okazuje się, że taka walka przyniosła największe owoce.
6.6. Pozorny brak wysłuchania
Niejednokrotnie człowiek rezygnuje z jakiejkolwiek modlitwy, gdyż
nie widzi żadnych jej efektów: Bóg nie chce go wysłuchać. Mistrzowie
modlitwy podają dwa powody takiego stanu rzeczy: człowiek modli się
za mało oraz ludzka grzeszność stanowi swoistą blokadę Bożego
działania w człowieku.
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6.6.1. Zła modlitwa
Warto sobie uzmysłowić, jaki procent dobowego czasu przeznacza
człowiek na modlitwę. Gdy weźmie się pod uwagę, ile czasu człowiek
spędza na rozrywce w pubach z przyjaciółmi, przed telewizorem czy na
bezsensownych rozmowach, okaże się, że na modlitwę przeznacza
drobny wycinek swego wolnego czasu. W twardych słowach odnosi się
do tego św. Jakub: „Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie
posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo
się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz” (Jk 4,23). Z powyższego fragmentu Pisma świętego wynika, że wiele osób
traktuje Boga niczym bankomat, który po włożeniu karty, wydaje
odpowiednią kwotę pieniędzy. Człowiek zwraca się do Boga wyłącznie
z roszczeniami, żądaniami i oczekiwaniami, nie dając nic od siebie.
6.6.2. Większe dobra
Często jednak Bóg z pozoru nie wysłuchuje ludzkich próśb, gdyż
obecny podczas modlitwy Duch Święty uwzniaśla i koryguje ludzkie,
przyziemne prośby, wołając do Boga o większe dobra duchowe.
Ewagriusz z Pontu wyjaśnia tę kwestię: „Nie smuć się, jeśli natychmiast
nie otrzymujesz od Boga, tego, o co prosisz. Oznacza to, że On chce
udzielić jeszcze więcej dobra, gdy trwać będziesz w łączności z Nim
poprzez modlitwę. Bowiem cóż może być bardziej wzniosłego niż
rozmowa z Bogiem i świadomość, że jesteś wprowadzany w coraz
bardziej zażyłe stosunki z Nim?”.
Pokora, cierpliwość i wytrwałość – oto złote cechy człowieka
modlitwy, który umie prosić i wie, o co prosić.
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6.7. Zajmowanie się wadami innych
Wiele osób wchodząc w pogłębioną modlitwę, nabiera przekonania,
że już osiągnęła pewien stopień doskonałości, który upoważnia ich do
poprawiania i upominania innych. Często odbywa się to w sposób
nachalny i zamiast pożądanego efektu przynosi tylko szkody. Takim
osobom wydaje się, że wszyscy powinni postępować tak, jak one i za
wszelką cenę próbują wszystkich dokoła o tym przekonać.
Przed taką postawą przestrzega św. Teresa od Jezusa: „Patrzmy
własnych wad i ułomności naszych, a nie troszczmy się o cudze. Dusze
te zbyt rozważne mają to do siebie, że byle co w drugich je razi, a
przecież nieraz właśnie od tych, z których się gorszymy, moglibyśmy się
nauczyć wiele w rzeczach istotnie ważnych. Że może w zewnętrznym
ułożeniu i sposobie zachowania się z ludźmi mamy niejaką wyższość
nad nimi, to rzecz mniejszej wagi, choć dobra sama z siebie; ale nie
upoważnia nas to jeszcze do żądania, by wszyscy tąż samą co my drogą
chodzili, ani tym bardziej do nauczania ich życia duchowego, kiedy
może sami jeszcze nie wiemy, co to jest życie duchowe. Gorące
pragnienia uświęcenia dusz są darem łaski Bożej, ale niebacznie idąc za
nimi, łatwo możemy w wielu rzeczach zbłądzić. Lepiej nam więc,
siostry, trzymać się tego, co nam zaleca Reguła nasza, byśmy starały się
zawsze żyć «w milczeniu i w nadziei». O duszach bliźnich będzie
pamiętał Pan i my o nich nieustannie pamiętajmy w modlitwie, a tym
sposobem przyniesiemy im pożytek, za łaską. Pana, który niech będzie
błogosławiony na wieki”.
Te przestrogi wskazują, że człowiek, który zajmuje się wadami
innych, łatwo schodzi z drogi życia duchowego i popada w pychę, która
jest zgubna dla prawdziwej modlitwy.
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6.8. Pycha
Pewnym niebezpieczeństwem, którym szatan może zwieść
człowieka jest pycha. Może ona przejawiać się w przekonaniu o swojej
świętości i wielkości. Częstą konsekwencją takiej postawy jest
obojętność na drugiego człowieka, szczególnie tego żyjącego obok.
Wiele osób chętnie „błyszczy” swoją pobożnością wśród obcych,
podczas gdy dla najbliższych są nie do zniesienia.
Pycha może zniszczyć w człowieku każde dobre dzieło. Gdy
zabraknie pokory – szatan pozwala uwierzyć człowiekowi, że osiągnął
doskonałość.
6.9. Brak akceptacji ze strony środowiska
Trudnym doświadczeniem dla osób wchodzących na etap
pogłębionej modlitwy jest dezaprobata środowiska, w którym człowiek
żyje. Sytuację tą opisuje św. Teresa od Jezusa: „Zacznę od
najmniejszych, a do nich najpierw zaliczam szemrania i sądy ludzi,
wpośród których ta dusza żyje, albo i takich, z którymi żadnej nie ma
styczności i którzy, zdawałoby się, mogliby zgoła nie wiedzieć o jej
istnieniu. Mówią więc: «jak to udaje świętą»; «jakie dziwactwa
wyprawia dla oszukania świata, dla wyniesienia siebie nad drugich,
przecież wielu chrześcijan jest lepszych od niej bez tych
nadzwyczajności». Trzeba tu zważyć, że w tym, co ona czyni, nic nie ma
nadzwyczajnego ani żadnej przesady, że wprost przeciwnie stara się
dobrze wypełniać zwykłe obowiązki swego powołania. Ci, nawet
których poczytywała za przyjaciół, odwracają się od niej i najostrzej ją
sądzą, i od nich właśnie najwięcej ma do cierpienia, mówią bowiem
oni: «wyraźnie ta dusza idzie na zgubę i oszukuje sama siebie»;
«widocznie diabeł ją opanował»; «będzie z nią tak samo jak z tą lub
ową, która tą drogą poszła na zatracenie»; «postępowaniem swoim
pobożność i cnotę podaje w poniewierkę i zwodzi spowiedników
swoich», których też ostrzegają, aby się mieli z nią na baczności,
przytaczając różne przykłady, jako niejedna już w ten sposób zginęła;
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słowem, wszelkiego rodzaju obmowy i podejrzenia na nią rzucają”.
Po pewnym czasie człowiek przestaje reagować na wszystkie uwagi
i komentarze. Jego rekompensatą staje się bliskość Boga i w Nim
odnajduje on siły.
***
Trudności na modlitwie są zwykłą konsekwencją oczyszczania serca,
którego dokonuje w człowieku modlitwa. Umiejętność ich właściwego
postrzegania prowadzi do ich usunięcia i ostatecznego zwycięstwa w
walce modlitwy.
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ROZDZIAŁ VII
CODZIENNE OSOBISTE SPOTKANIE Z BOGIEM

Modlitwa zawsze była postrzegana jako osobiste spotkanie
człowieka z Bogiem. Spotkanie to może przybierać różnorakie formy,
wypracowane przez wieki duchowej tradycji Kościoła, karmiącej się
Pismem świętym, Tradycją i spuścizną pozostawioną przez Ojców i
Doktorów Kościoła czy też wielkich mistrzów życia duchowego.
Czerpiąc z tak bogatego skarbca, człowiek ma do dyspozycji wielość
modlitewnych form, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają.
7.1. Modlitwa uwielbienia
Uwielbienie Boga winno stanowić początek każdego modlitewnego
spotkania, gdyż oddając należną chwałę Bogu, człowiek uznaje w Nim
swego Pana, Stwórcę i Zbawiciela. Modlitwa uwielbienia stanowi
swoistą klamrę spinającą wszystkie formy modlitwy, gdyż uznaje w
Bogu cel i źródło wszelkiej ludzkiej modlitwy i miłosnego
zaangażowania w zjednoczenie z Panem.
7.1.1. Bezinteresowny akt
Uwielbienie jest najczystszą formą modlitwy, w której człowiek
niczego nie oczekuje od Boga. Stając przed Bogiem w uwielbieniu,
uznaje on Boga za swego Pana, wielbiąc Go w sposób najbardziej
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bezinteresowny, nie ze względu na Jego dzieła, lecz dla samego faktu
Jego istnienia. Wielbiąc wielkość Bożego majestatu, człowiek łączy się
w oddawaniu chwały ze wszystkimi czystymi duszami, które Go
kochają, zanim w wieczności ujrzy „Go takim, jakim jest” (1J 3,2). Przez
tę modlitwę Duch Pański łączy się z duchem człowieka i daje
świadectwo jego Bożego dziecięctwa (por. Rz 8,16), w Jezusie
Chrystusie, przez którego dokonuje się modlitwa uwielbienia.
Rozpoznając obecność Boga w Jego stworzeniach, dziełach Jego
miłości, a przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, co podkreśla Prolog
Ewangelii według św. Jana: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18),
człowiek staje w zachwycie wobec wielkości i potęgi Stwórcy (por. KKK
2630).
7.1.2. Motywy uwielbienia
Podstawowym motywem wielbienia Boga jest sam fakt Jego
Istnienia. Prawdę o Bogu żywym, człowiek rozpoznaje w Jego
stworzeniach i w dziełach Jego miłości. Najpełniej istnienie Boga
objawiło się jednak w Jezusie Chrystusie, przez którego „mamy śmiały
przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego” (Ef 3,12. Por. Ef
2,18).
Swe bezinteresowne uwielbienie wyraził w „Pieśni słonecznej” św.
Franciszek z Asyżu:
„Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4,9.11).
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.
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Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8,7),
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148,3),
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę (por. Ps 148,4-5),
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień (por. Dn 3,66),
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103,1314).
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5,10), ponieważ
przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2,11; 20,6).
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Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3,85),
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą”.
Pieśń ta wyraża swoiste życzenie Serafickiego Patriarchy, by cały
świat oddawał chwałę Bogu, który jest Ojcem wszelkiego istnienia.
Należy zwrócić uwagę, że św. Franciszek nie oddaje chwały Bogu „za
coś”, co mogłoby stanowić pewną formę dziękczynienia, lecz mówi o
chwale, która oddawana jest „przez” Boże dzieła.
Modlitwa uwielbienia jest zatem zachwyceniem się Bogiem.
Człowiek patrząc na Boże dzieła, odnajduje w nich cząstkę wielkości i
piękna Stwórcy. Modlitwa uwielbienia jest zakochaniem się –
permanentnym stanem uniesienia, który każe oddawać cześć Bogu. W
końcu modlitwa uwielbienia jest pokłonem, który człowiek składa
swemu Królowi, którego kocha i darzy najwyższym szacunkiem.
Uwielbianie Boga jest szczytem modlitwy, która wypływa z
nieustającego, dziecięcego zachwytu Bogiem i pragnienia oddawania
Mu chwały jako miłującemu Ojcu.
7.2. Modlitwa dziękczynienia
Kościół od wieków składał Bogu dziękczynienie za wielkie dzieła
Boże, począwszy od faktu stworzenia człowieka aż po troskę, jaką Bóg
otacza jego życie. Swą pełnię dziękczynienie znajduje w każdej
Eucharystii, która sama w sobie stanowi wielką modlitwę dziękczynną
zanoszoną do Ojca za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym, za
zbawienie świata. Członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa włączając
się w ten nurt dziękczynienia, także w swoich indywidualnych
modlitwach, winni składać Bogu dziękczynienie za wszelkie dobra i
łaski, które otrzymują od Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
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7.2.1. Wdzięczne serce
Św. Paweł w swoim nauczaniu przypomina: „W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem
was” (1Tes 5,18, por. także Kol 4,2). Dziękczynienie zatem jest
wzniesieniem wdzięcznego ludzkiego serca ku Darczyńcy, od którego
człowiek otrzymuje wszelkie dobro: „Albowiem Ja jestem Pan, twój
Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i
Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za
życie twoje” (Iz 43,3-4). Modlitwa człowieka to dziękczynny dialog
między Dawcą i odbiorcą miłości, która stanowi fundamentalną zasadę
działania Boga.
7.2.2. Motywy wdzięczności
Podstawowym motywem wdzięczności człowieka wobec Boga jest
miłość, którą Bóg pierwszy ukochał człowieka – z niej wypływa całe
Boże działanie wobec ludzkości.
Pierwszym wielkim aktem miłości Boga do człowieka było
stworzenie (por. Rdz 1,1nn). Na słowo Boga powstawały kolejne
elementy struktury świata, jako dom i przyjazne środowisko dla
człowieka. W końcu Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz,
podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem
niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem
pełzającym po ziemi” (Rdz 1,26). Bóg stworzył istotę, której chciał dla
niej samej, obdarzył ją swym podobieństwem, by była zdolna do
miłości, rozumnego myślenia i dokonywania wolnych wyborów.
Człowiek jednak źle użył swego daru wolności i odrzucił Bożą
przyjaźń. Dlatego, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg, kochając stworzony
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przez siebie świat (por. J 3,16), zesłał swego Syna, by wykupił człowieka
(por. Ga 4,5). Całe ziemskie życie Jezusa jest nauczaniem o BoguMiłości (por. Mk 14,36; Ga 4,6), który szuka człowieka (por. Łk 15,20),
przebacza mu jego winy (por. J 8,11), uzdrawia go (por. Łk 17,19) i
karmi (por. Łk 22,19), a w końcu za niego umiera. Wszystkie te
wydarzenia nie miałyby większego znaczenia, gdyby Chrystus nie
zmartwychwstał. Fakt ten rzuca zupełnie nowe światło na wszystkie
wcześniejsze wydarzenia – Jezus żyje.
Kolejnym aktem miłości Boga do człowieka jest zesłanie Ducha
Świętego. Jego dary stanowią swoiste wyposażenie człowieka. Sam zaś
Duch Święty prowadzi wierzących do Chrystusa: „Bo ci, których Duch
Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi” (Rz 8,14). Ten Duch, który mieszka
w człowieku wskrzesi go także do nowego życia: „A jeśli Duch tego,
który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała
przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rz 8,11).
W ten sposób Bóg prowadzi człowieka do ostatecznego celu, którym
jest życie wieczne. Chrystus wyraźnie obiecuje swoim wyznawcom: „W
domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam
powiedział. Idę przygotować wam miejsce” (J 14,2).
Tak więc to, co wyszło z ręki Boga, powinno powrócić do swego
Stwórcy. Historia zbawienia ukazuje całą miłość Boga do człowieka,
który pomimo swej grzeszności jest wciąż kochany i pociągany do
miłości.
Ta miłość znalazła swój szczyt w Jezusie Chrystusie, który dla
człowieka stał się drogą, prawdą i życiem (por. J 14,6) i w Nim człowiek
może odnaleźć i zaspokoić wszystkie swe pragnienia i oczekiwania.
Dziękczynienie jest także ukierunkowane na wdzięczność za
personifikację Bożej miłości, która objawiła się w Jezusie Chrystusie,
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zbawiającym człowieka i wyzwalającym go z niewoli grzechu w
Tajemnicy Paschalnej (por. KKK 2637-2638; KKK 2631).
Każdy człowiek ponadto doświadcza w swoim życiu Bożej opieki i
Jego interwencji w różnych kryzysowych sytuacjach. Wszelkie dobre
myśli i natchnienia są również cichym działaniem Boga. Bóg, jako dobry
Ojciec, w wielu sytuacjach działa w sposób uprzedzający, kierując
splotem wydarzeń w taki sposób, by człowiek zyskał dobro, a w
konsekwencji życie wieczne.
Dziękczynienie i uwielbienie stanowią zasadę i konieczny element
każdej modlitwy. Człowiek bowiem, który nie odczuwa potrzeby
dziękowania Bogu za wszelkie dobra, nie ma również racji, by o
cokolwiek prosić.
7.3. Modlitwa przebłagania
Modlitwa przebłagania może przybierać różne formy, lecz wszystkie
właściwie sprowadzają się do wołania: „Panie, zmiłuj się nade mną”.
Wołanie to jest wyrazem wyznania i uznanie swoich grzechów.
Modlitwa przebłagania jest wołaniem o miłosierdzie i darowanie
grzechów oraz kar, które są ich konsekwencją. Bóg w swoim
nieskończonym miłosierdziu, odpuszczając ludzki grzech, czyni
człowieka godnym dziedziczenia królestwa Bożego i związanych z nim
przyszłych dóbr.
7.3.1. Rachunek sumienia
Z modlitwą przebłagalna ściśle wiąże się rachunek sumienia, którego
jest ona naturalną konsekwencją. Rachunek sumienia jest
postawieniem własnych czynów w świetle Bożej prawdy. Szczerość
rachunku sumienia winna rozbrzmiewać oskarżeniem: ja zgrzeszyłem.
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Stąd potrzeba obiektywnego spojrzenia na życie przez pryzmat
Odkupienia i przebaczenia. Wśród różnych schematów pomocnych do
przeprowadzenia rachunku sumienia, najistotniejszym jest postawienie
kilku zasadniczych pytań:
 stosunek do Boga i Jego miłości.
 odniesienie do bliźniego i związane z tym wykroczenia moralne.
 pytanie o własny rozwój duchowy i postęp w doskonałości
chrześcijańskiej.
Codzienny rachunek sumienia ma na celu uświadomienie
człowiekowi faktu jego osobistego grzechu, którego on – pomimo
różnych okoliczności i pokus Złego – jest autorem.
Sumienie jest subiektywną normą oceny czynów człowieka (por.
KDK, 16), stąd też św. Paweł przestrzega: „Sumienie nie wyrzuca mi
wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest
moim sędzią” (1Kor 4,4). Modlitwa przebłagania powinna zatem ściśle
wiązać się z prośbą: „kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie
od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19,13), by Bóg oświecił serce i
rozum człowieka, dając mu poznanie własnej grzeszności.
Modlitwa przebłagania jest formą kształtowania poprawnego
sumienia, które staje się coraz wrażliwsze i pewniejsze oceny ludzkich
czynów.
7.3.2. Obowiązek przebaczenia bliźnim
Z modlitwą przebłagalną nierozerwalnie związany jest także
obowiązek przebaczenia bliźnim. Nie można bowiem prosić Ojca
niebieskiego o miłosierdzie, samemu będąc zamkniętym na
przebaczenie drugiemu człowiekowi (por. Mt 18,23-35; Łk 11,4).
Przebaczenie jest wewnętrznym i zewnętrznym wyrażeniem woli zgody
i pokoju.
Należy pamiętać, że przebaczenie jest przede wszystkim aktem woli,
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która wyraża swoje chcę w akcie przebaczenia. Pamięć i uczucia
potrzebują więcej czasu, by uciszyć się i zaznać pokoju.
Konsekwencją przebaczenia może być (choć nie musi) pojednanie,
które stanowi powrót do przerwanych przez zło relacji z drugim
człowiekiem. Pojednanie może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy
winowajca zmienia swe postępowanie i wchodzi na drogę dobra i
sprawiedliwości.
Nie ma modlitwy przebłagania bez przebaczenia: „W zgromadzeniu
będziesz wyznawał swe błędy i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym
sumieniem” (Didache). Św. Cyprian (200 lub 210 285) zaś poucza: „Nie
ma Boga miłosiernego, kto z bratem nie ma pokoju”. Przeto, podając
sposób modlitwy, dodał, mówiąc: „A gdy staniecie na modlitwę,
odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie: aby i Ojciec wasz, który jest w
niebiesiech, odpuścił wam grzechy wasze. Nawet tego, który się do
złożenia ofiary zabiera, a w poróżnieniu z kim jest, odwołuje od ołtarza
i każe się pierwej z bratem pojednać, a dopiero, w pokoju
powróciwszy, Bogu ofiarę złożyć; bo ani na ofiary Kaina Bóg nie
wejrzał. Nie mógł być Bóg przychylny dla tego, który w niezgodzie z
bratem nie miał pokoju. Jakiż tedy pokój obiecują sobie nieprzyjaciele
braci, jakie ofiary sprawować mogą współzawodnicy kapłanów? Czyliż,
zgromadziwszy się, mogą rozumieć, że mają z sobą Chrystusa, którzy
poza Kościołem Chrystusowym się zgromadzają?”.
Modlitwa
przebłagania
zakłada
przebaczenie
wszystkim
winowajcom, dopiero wtedy może człowiek stanąć przed Bogiem
miłosierdzia. Dla pierwszych chrześcijan przebaczenie było
oczywistością, bez której nie mogli być chrześcijanami. „«Marku! Niech
ci Bóg wybaczy krzywdę, jaką wyrządziłeś nam i Ligii»”. A on stał z
czołem spuszczonym, z poczuciem nieszczęścia i winy, nie rozumiejąc,
jaki Bóg miał i mógł mu przebaczyć, ni dlaczego Pomponia mówiła o
przebaczeniu, gdy powinna była mówić o zemście” (H. Sienkiewicz,
1846-1816). Dla trybuna rzymskiego, Marka Winicjusza, trudne było do
pojęcia, że ktoś w obliczu wyrządzonej krzywdy mówi o przebaczeniu.
Ani bowiem bóstwa Rzymu ani władcy wielkiego Imperium Romanum
nie znali litości, lecz kierowali się wyłącznie zemstą, która była
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najwyższym prawem. Bóg, który przebacza był czymś nowym. W tym
właśnie kryje się specyfika chrześcijaństwa, które w imię Jezusa
Chrystusa, umarłego za ludzki grzech, z miłości przebacza wszystkim
winowajcom.
7.3.3. Podejście do grzechu
We współczesnym świecie grzech jest traktowany jako naturalna
konsekwencja kondycji człowieka. Stąd też podejście człowieka do swej
grzeszności jest raczej swego rodzaju pobłażaniem: jestem
grzesznikiem i nic na to nie poradzę. Tymczasem dla ludzi głębokiej
modlitwy, grzech jest jakimś „szaleństwem”, które trudno jest
zrozumieć w perspektywie Bożej miłości.
Modlitwa o przebaczenie sprawia, że grzech przestaje być
zwyczajnym wydarzeniem, lecz staje się dramatem, przykrym
balastem, który trzeba z siebie jak najszybciej zrzucić.
Prośba o przebaczenie grzechów jest wyrazem ludzkiego pragnienia
pojednania z Bogiem, drugim człowiekiem i wspólnotą Kościoła.
Wyraża ona głęboką wiarę w Boże miłosierdzie i pragnienie przemiany
serca. Stąd też powinna być ona praktykowana każdego dnia.
7.4. Modlitwa prośby
Jedną z najczęściej wypowiadanych przez człowieka formuł
modlitewnych jest prośba o Bożą interwencję w różnych
okolicznościach i potrzebach życiowych.
7.4.1. Jęk człowieka
Modlitwa prośby jest jękiem człowieka, zanoszonym do Boga – „w
bólach rodzenia” (Rz 8,22), gdyż człowiek wciąż oczekuje swego
zbawienia (por. Rz 8,23-24), które poprzedzone jest wieloma trudami
(por. KKK 2630). Modlitwa prośby może mieć także charakter
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wstawienniczy, gdy swą modlitwą człowiek obejmuje bliźnich. W ten
sposób, włączony w harmonię z Bożym miłosierdziem, uczestniczy we
wstawiennictwie Chrystusa oraz komunii świętych. Modląc się za
drugiego człowieka, daje się wyraz miłości, która nie zamyka się na
potrzeby bliźniego, lecz zostawiając własne sprawy, śpieszy innym z
pomocą duchową (por. Flp 2,4). Na kartach Starego Testamentu, po
grzechu Narodu Wybranego, który sporządziwszy sobie cielca ze złota,
oddawał mu boską cześć, Mojżesz wstawiał się za grzesznym ludem i
prosił Boga o jego ocalenie (por. Wj 32,31-32). Po nim podobną
postawę przyjmowali prorocy, którzy w chwilach trudnych, wstawiali
się za ludem Izraela (por. KKK 2636).
7.4.2. Przedmiot prośby
Człowiek niczego bardziej nie pragnie niż szczęśliwego życia.
Właśnie owo szczęście jest przedmiotem modlitwy prośby. Człowiek
jednak w swojej niewiedzy, naprawdę nie wie, gdzie leży jego
szczęście, nie wie zatem również, o co należy prosić. Wie, że szczęśliwe
życie gdzieś istnieje, lecz nie wie, na czym ono polega. Stąd potrzebuje
on Ducha Świętego, który będzie się w nim modlił o to, co właściwe
(por. SS, 11).
7.4.2.1. Potrzeby materialne
W drodze do królestwa Bożego człowiek potrzebuje rzeczy
materialnych, które są konieczne do życia i codziennej egzystencji.
Słusznym jest zatem prosić o rzeczy doczesne, ponieważ stanowią one
dla człowieka wsparcie w drodze do błogosławionej Ojczyzny. Dla
chrześcijanina rzeczy materialne nie są przedmiotami ze sfery
profanum, lecz mają one ścisły związek z Bogiem, który jest ich
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ostatecznym Stwórcą i tego związku należy poszukiwać, by móc się
nimi posługiwać i o nie prosić w modlitwie.
7.4.2.2. Prośba o rzeczy wielkie
Podobnie, jak całość modlitwy człowieka, tak również modlitwa
prośby podlega w człowieku pewnej ewolucji. Początkowo człowiek
zabiega o Bożą przychylność, by Ten strzegł go przed wojną, głodem,
różnymi chorobami i wszelkim nieszczęściem. W miarę swego rozwoju
duchowego odkrywa, iż jego prawdziwe ubóstwo ma wymiar duchowy.
Stąd modlitwa prośby zmienia się w modlitwę przebłagalną i
zabieganie o Bożą łaskę.
Wystarczy spojrzeć, o co prosili wielcy ludzie Starego Testamentu,
by przekonać się, że każdy człowiek może zabiegać o rzeczy naprawdę
wielkie. Prorok Elizeusz prosi, by „dwie części twego [Eliasza] ducha
przeszły na mnie!” (2Krl 22,9). Eliasz, jeden z największych proroków
Starego Testamentu. Człowiek nieustannie zjednoczony z Bogiem i
całkowicie posłuszny Jego woli. Przez jego ręce Bóg dokonywał
wielkich znaków i cudów w Izraelu. Prośba zatem o część ducha Eliasza
oznaczała prośbę o wielką łaskę, która w istocie stała się udziałem
Elizeusza. Król Salomon prosi o mądrość: „W Gibeonie Pan ukazał się
Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci
dać. A Salomon odrzekł: Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu
ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie
i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że
dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o
Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida,
mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto
Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego,
którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz
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więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i
rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu
powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o
długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich
nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania
spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre
i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie
będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż <za
twoich dni> podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś
będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i
polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie”
(1Krl 3,5-14). Wraz z mądrością Salomon otrzymał wszystko inne, choć
o to nie prosił.
Prośba o sprawy duchowe, w sposób niemal automatyczny pociąga
za sobą rzeczy materialne, które idą za nimi, jak cień za przedmiotem.
W modlitwie prośby zatem człowiek powinien prosić o rzeczy wielkie,
gdyż o resztę zatroszczy się Bóg. W ten sposób daje on wyraz swojej
wiary w potęgę Boga i Jego niezmierzoną wszechmoc. Duch Święty zaś,
który jednoczy się z osobą modlącą się, sam wskaże na „dobra wielkie”,
o które człowiek powinien prosić. „Powierzyć Bogu swoje materialne
troski, znaczy podporządkować swoją egzystencję Jego nadrzędnemu
autorytetowi i nie szukać już więcej lekarstw tego świata. Musimy
wyrzec się niepokoju, by jego miejsce zajęło natchnienie Ducha
Świętego, który jest królestwem Boga” (M. P. Laroche).
Modlitwa prośby powinna być także poprzedzona słuchaniem, by
usłyszeć głos Ducha, który wskazuje przedmioty modlitwy.
Modlitwa prośby jest istotnym elementem w całości życia
modlitewnego człowieka, gdyż pozwala mu na uzewnętrznienie i ciągły
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rozwój swoich potrzeb wyrażanych w modlitwie oraz przechodzenie w
tym rozwoju, od rzeczy „małych” do „wielkich”.
7.5. Modlitwa adoracji
W myśli teologiczno-liturgicznej adoracja zarezerwowana jest
wyłącznie dla Trójjedynego Boga. Stąd w Kościele katolickim można
mówić o adoracji Najświętszego Sakramentu i adoracji krzyża, która
związana jest głównie z obchodami Triduum Paschalnego. Adoracja
Najświętszego Sakramentu istnieje już od wielu wieków, jako jedna z
form kultu eucharystycznego. Z tą formą kultu Eucharystii poza Mszą
świętą, liturgia łączy wiele nabożeństw, które na stałe wpisały się w
duszpasterski krajobraz naszego Kościoła. Czym innym jednak jest
ściśle pojęta adoracja, która jest szczególnym rodzajem modlitwy
człowieka.
7.5.1. Pojęcie adoracji
W języku polskim adoracja oznacza uwielbienie, zachwyt, zaś w
sensie religijnym kult oddawany Bogu. Słowo „adoracja” swój
źródłosłów czerpie z łacińskiego ad os - kłaść palec na ustach.
Odpowiednikiem greckim tego słowa jest proskyneo lub proskynesis zbliżać się do kogoś z ręką na ustach, całować kogoś w stopy lub w
skraj szaty dla okazania czci i poddaństwa.
Pojęcie adoracji funkcjonuje we wszystkich religiach i oznacza
największą cześć i całkowite poddanie się bóstwu. W chrześcijaństwie
od czasów św. Augustyna, zaczęto rozróżniać adorację: latria
przysługującą wyłącznie Bogu-Stwórcy i adorację dulia oddawaną
Bogu, świętym i aniołom. W stosunku do Matki Bożej używano
określenia hiperdulia.
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W rozumieniu teologicznym, adoracja jest „częścią cnoty
pobożności, będącą żywą postawą czci i miłości skierowaną ku
rzeczywistości Boga samego, objawiającego się w stworzeniu i w
odkupieniu przez Chrystusa” (R. Rak, por. także KKK 347; KKK 2096).
Adoracja zatem jest postawą pełną czci i miłości, ukierunkowaną na
Boga-Człowieka, który odkupił człowieka i pozostał z nim w sposób
trwały i substancjalny w Eucharystii. Z moralnego punktu widzenia,
adoracja Najświętszego Sakramentu jest obowiązkiem całego Kościoła,
choć nie wyklucza zaangażowania osobistego każdego wierzącego wraz
z jego osobistymi uczuciami i potrzebami.
Adoracja zatem jawi się jako milczący zachwyt i cześć dla Boga,
której zasadniczym motywem jest miłość.
7.5.2. Idea adoracji w Piśmie świętym
W Starym Testamencie w wielu miejscach gesty o charakterze
adoracyjnym odnoszą się także do ludzi: pokłon do ziemi, jaki Abraham
oddał trzem wędrowcom pod dębami Mamre (por. Rdz 18,2),
siedmiokrotny pokłon do ziemi Jakuba przed Ezawem (por. Rdz 33,3),
podobny gest uszanowania oddał Dawid Jonatanowi (por. 1Sm 20,4),
Meribbaal, syn Jonatana (por. 2Sm 9,6-8) oraz Joab (por. 2Sm 14,22)
wobec Dawida.
Generalnie jednak idea adoracji w Piśmie świętym odnosi się tylko
do Boga, któremu okazuje się cześć i uszanowanie za pośrednictwem
różnych gestów, głównie w pokłonach do ziemi (por. Rdz 22,5; Wj 4,31;
Pwt 26,10). Natomiast oddawanie adoracyjnego pokłonu jakimkolwiek
przedmiotom i wyobrażeniom bóstw jest grzechem bałwochwalstwa,
wzniecającym gniew i zazdrość Boga (por. Wj 20,5; Pwt 4,19; 1Krl
22,54; 2Krl 5,18; Iz 2,8. 20).
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Chrystus z całą stanowczością potwierdza, że tylko Bogu należy się
cześć (por. Mt 4,10; Łk 4,8). Stąd Chrystus jako Bóg, odbiera adoracyjny
kult od ludzi. Szczególnie jest to widoczne w dzień Jego narodzin (por.
Łk 2,7nn, por. także KKK 563) oraz w domu Marii i Marty (por. Łk
10,39). Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym staje się także
adoracją. Słowa wypowiedziane przez św. Tomasza, Apostoła, „Pan
mój i Bóg mój!” (J 20,28) przybierają w ów dzień znamię miłości i
przywiązania, które pozostanie charakterystyczne dla tradycji
chrześcijańskiej: „To jest Pan!” (J 21,7), któremu należy oddawać
pokłon (por. KKK 448).
Podobnie czynią Apostołowie: św. Piotr nie pozwala Korneliuszowi,
aby padał przed nim na ziemię (por. Dz 10,25-26). Również anioł nie
pozwala, aby go adorowano (por. Ap 19,10; 22,9). Nowy Testament
zatem podtrzymuje starotestamentalne przekonanie, że adoracja
należy się tylko Bogu. Niemniej nauka Chrystusa wnosi nowy element,
mianowicie podkreśla konieczność wewnętrznego nastawienia i
uległości względem Boga (por. J 4,21-24). Adoracja na kartach Nowego
Testamentu ma wyraźne ukierunkowanie chrystologiczne, zwłaszcza w
pismach Janowych. W apokaliptycznej wizji św. Jana niezliczona rzesza
„obmytych krwią Baranka” oddaje Mu pokłon (por. Ap 7,9-12).
W Piśmie świętym adoracja jako sposób oddawania czci jest
wyłącznie zarezerwowana Bogu. Pomimo że pewne gesty o
charakterze adoracyjnym (pokłony, padanie twarzą do ziemi)
funkcjonują także w relacjach świeckich, adoracja w ścisłym sensie
odnosi się tylko do Boga.
7.5.3. Rozwój idei adoracji
W starożytności chrześcijańskiej
adoracja Najświętszego
Sakramentu wyrażała się przede wszystkim w godnym i pełnym
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uczestnictwie w Uczcie Eucharystycznej oraz czci, jaką otaczano
Komunię świętą, zanoszoną chorym i więźniom. Pierwszych śladów
przechowywania Eucharystii w celu adoracji można dopatrzyć się w
praktyce pustelników zabierających na pustynię Chleb Eucharystyczny
lub podróżnych, udających się w długie i niebezpieczne podróże. Od II
w. spotyka się praktykę postu eucharystycznego jako wyraz
uszanowania dla Eucharystii. Św. Cyryl Jerozolimski († 387) podkreślał
obowiązek oddawania czci Eucharystii przed jej spożyciem, przez
złożenie rąk na kształt tronu. Podobnie św. Augustyn twierdzi, że
byłoby grzechem nie uwielbiać Eucharystii przed jej spożyciem.
Od IX w., gdy coraz bardziej malała liczba przyjmujących Komunię
świętą, zaczęto podkreślać moment przyjścia Boga na ziemię w chwili
konsekracji chleba i wina. Przesunięto więc adorację z momentu
spożywania Eucharystii na moment przeistoczenia. Od tego czasu
przyjął się zwyczaj ukazywania Najświętszych Postaci po
przeistoczeniu, czyli tzw. podniesienie.
Coraz częściej wystawiano Hostię do adoracji, której formą stały się
procesje teoforyczne w związku z wprowadzeniem w 1264 r. święta
Bożego Ciała. W wielu zakonach przyjął się zwyczaj przyjmowania
Komunii świętej w białym płaszczu narzucanym na habit (np. w
Karmelu). Od XI w., najpierw w ośrodkach francuskich benedyktynów,
głównie w Cluny, upowszechnił się zwyczaj przyjmowania Eucharystii
na klęcząco, klękania przed Najświętszym Sakramentem, okadzania go,
itp. Wtedy też zaczęto przechowywać Eucharystię, nie w domach
duchownych, ale w cyboriach, czyli naczyniach w kształcie gołębicy,
zawieszonych nad ołtarzem. Obecne tabernakula pojawiły się w XII w.
Wtedy też, głównie za sprawą krakowskiego biskupa bł. Wincentego
Kadłubka († 1223), wprowadzono zwyczaj zapalania czerwonej lampki
dla wskazania miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu,
aby oddać mu należną cześć (por. KKK 1378-1379).
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W okresie potrydenckim, zwłaszcza dzięki działalności św. Karola
Boromeusza († 1584) i jezuitów, bardzo rozwinęła się praktyka
adoracji Najświętszego Sakramentu, czego wyrazem jest m.in.
upowszechnienie się czterdziestogodzinnego nabożeństwa. W tym
także celu powstawały różnego rodzaju bractwa, m.in. w Warszawie, w
XVII w., przy kościele Sióstr Sakramentek powstało Arcybractwo
Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Obowiązkiem jego
członków była godzina adoracji Najświętszego Sakramentu raz w roku
oraz odmawianie w czwartki na cześć Najświętszego Sakramentu 5
„Ojcze nasz" i 5 „Zdrowaś Maryjo".
W okresie baroku nastąpiło oddzielenie Najświętszego Sakramentu,
będącego przedmiotem adoracji, od sprawowania Eucharystycznej
Ofiary. Znalazło to odbicie nawet w architekturze. W barokowych
kościołach uwagę zwracały wielkie ołtarze główne z wyeksponowanym
tabernakulum w formie tronu. Kolejna epoka oświecenia, jakby w
reakcji na tę przesadną okazałość kultu eucharystycznego, przyniosła
praktyczny zanik adoracji Najświętszego Sakramentu.
Ożywienie kultu eucharystycznego nastąpiło dopiero w XIX w.
Wówczas z inicjatywy karmelity, Hermana Cohena († 1871), z
pochodzenia Żyda, przed wstąpieniem do klasztoru słynnego pianisty,
zrodziła się praktyka nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu. W
rok po swoim chrzcie, w 1848 r. Cohen założył Stowarzyszenie Nocnej
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Rok później wstąpił do klasztoru
karmelitów w Broussey k. Bordeaux. W 1851 r. został kapłanem i jako
kaznodzieja gorliwie szerzył kult Eucharystii we Francji, Belgii i Anglii.
Napisał także wiele kompozycji i pieśni ku czci Najświętszego
Sakramentu.
Nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II podtrzymuje
doniosłość praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu dla życia
duchowego. Wiele treści na ten temat przynoszą rozważania bł. Jana
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Pawła II (pontyfikat; 1978-2005) przed Najświętszym Sakramentem w
bazylice św. Piotra w Rzymie.
Zatem kult, jakim otaczano Najświętszy Sakrament istnieje już od
wielu wieków i na stałe wpisał się w pobożność Kościoła katolickiego.
7.5.4. Podstawowe idee adoracji Najświętszego Sakramentu
Chrystus chciał, by człowiek miał pamiątkę Jego miłości, którą
ukochał go aż do końca (por. J 13,1). W ten sposób Jezus pozostał
obecny w Eucharystii – sakramencie miłości. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest, nie tylko formą kultu Eucharystii, ale również
postawą człowieka, który uznaje siebie za stworzenie przed swoim
Stwórcą, który tak cudownie stworzył człowieka i cały wszechświat
(por. Ps 95,1-6) oraz wszechmocą Zbawiciela, który wyzwolił człowieka
od zła. „Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz” (Łk 4,8; Pwt 6,13) – adorować znaczy zatem
wychwalać Pana w postawie uniżenia. „Pięknie jest zatrzymać się z Nim
i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25),
poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca” (EdE, 25).
Adoracja to zdolność zatrzymania się przed Panem na cichej modlitwie.
Adoracja to również moment łączności z całym światem niebieskich
duchów, które nieustannie w swej świadomości bycia stworzeniami,
oddają cześć Bogu (por. Ap 5,13). Podczas adoracji dokonuje się
tajemnica łączności między niebem a ziemią, w której człowiek wraz z
innymi stworzeniami oddaje cześć Stwórcy (por. KKK 1380 por. także
KKK 2628; KKK 2096-2097; EdE, 25).
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7.5.4.1. Modlitwa obecności
Czas ziemskiej obecności Chrystusa skończył się wraz z Jego
wniebowstąpieniem (por. Łk 24,50-51). Mimo to Chrystus nie oddalił
się od ludzi - Jego obecność jest teraz innej natury. Podczas Ostatniej
Wieczerzy, gdy Chrystus spożył już Paschę ze swymi uczniami i miał
przejść z tego świata do Ojca, ustanowił sakrament Eucharystii jako
wieczną pamiątkę swej męki. Tym, którzy mieliby się smucić z powodu
Jego odejścia, pozostawił ten sakrament jako źródło niezrównanej
pociechy (por. EVL. 2).
Najświętszy Sakrament jest szczególnym znakiem miłości Boga do
człowieka. Chrystus pozostaje obecny jako Ten, który umiłował i wydał
siebie za człowieka (por. Ga 2,20). „Jezus czeka na nas w tym
sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść,
spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na
wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata” (KKK 1380).
Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie nieustannie czeka na
spotkanie z człowiekiem, który w ten sposób może dać odpowiedź na
Jego miłość. Adoracja to czas miłosnej obecności – trwania przy Tym,
który pierwszy umiłował. Adoracja oznacza bycie z ukochanym
Przyjacielem, odwiedziny u Osoby najdroższej, czas na bycie razem.
7.5.4.2. Modlitwa spojrzenia
Cechą szczególną adoracji winno być spojrzenie pełne kontemplacji.
Z pewnością wielokrotnie z podziwem i zachwytem wpatrywaliśmy się
w rzeczy i osoby, które napawały nasze serce pewnego rodzaju
uniesieniem i nieskończoną paletą pozytywnych uczuć. Wpatrując się
chcielibyśmy na zawsze zachować ten obraz w pamięci, a jednocześnie
wzrastało niegasnące pragnienie przeniknięcia wzrokiem do głębi
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podziwianego przedmiotu. Spojrzenie ma także walor relacyjny, który
wyraża koncentrację i uwagę na drugim człowieku. Takie właśnie
spojrzenie – utkwienie wzroku w Chrystusie, ukrytym w monstrancji,
kontemplowanie Go i zachwyt, winno towarzyszyć adoracji.
Kontemplacja jest rozpoznawaniem Boga za pośrednictwem Jezusa
Chrystusa – Jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi (por. J 1,18;
1Tm 2,3). Tylko Chrystus ma bezpośrednie widzenie Boga, które dzięki
łasce i wierze może stać się także udziałem Jego uczniów. W modlitwie
kontemplacyjnej Bóg objawia się człowiekowi.
Kontemplacja jest przechodzeniem do coraz prostszych i bardziej
biernych form modlitwy, które pomimo swej bierności są coraz
głębsze. Jedna z sióstr pewnego dnia zwróciła się do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus z następującymi słowami: „Bo twoja dusza jest
niezmiennie prosta, ale kiedy dojdziesz do doskonałości, będziesz
jeszcze bardziej prosta; im kto bardziej zbliża się do Boga, tym
prostszym się staje”. W modlitwie kontemplacyjnej z pozoru nic się nie
dzieje. Odchodzą wszelkie myśli, wyobrażenia i pozostaje pustka
bierności, którą wypełnia objawiający się Bóg. Człowiek w tym stanie
może trwać w postawie miłosnego oczekiwania, w które wchodzi Bóg.
W modlitwie wewnętrznej obowiązuje bardzo prosta zasada: nie liczy
się to, co człowiek robi podczas modlitwy, lecz, co w człowieku działa
Bóg.
Oprócz stanu bierności, konieczne jest również swego rodzaju
zranienie miłością Boga i pragnieniem Ukochanego, bez którego
człowiek już nie potrafi się obejść. Kontemplacja prowadzi człowieka
przez kolejne etapy, które u różnych autorów noszą różne określenia:
św. Teresa od Jezusa mówi o „siedmiu mieszkaniach”, inni wyróżniają
trzy okresy życia wewnętrznego nazywane okresem oczyszczenia,
oświecenia i zjednoczenia. Jeszcze inni mówią o medytacji,
kontemplacji „prostego spojrzenia”, modlitwie ukojenia, uśpieniu
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władz, porwaniu i ekstazie. Mistyczne doświadczenia zwane również
ekstazą są szczególną łaską Boga, który wprowadza człowieka w
zjednoczenie ze sobą.
Termin ekstaza dla św. Teresy od Jezusa jest przejściem ducha Boga
przez ludzką przestrzeń. O. Dominik Domingo Banez prowadząc
wykłady dla sióstr w klasztorze św. Józefa w Avila na temat Trójcy
Świętej, zobaczywszy, że św. Teresa od Jezusa wpadła w ekstazę
przerwał wykład i adorował w milczeniu przechodzącego przez nią
ducha Boga.
Św. Teresa z Avila na określenie ekstazy używa terminów:
zawieszenie, porwanie wyrwanie ducha, zawładnięcie, podniesienie.
Ekstaza według niej obejmuje cztery płaszczyzny:
 teologiczną – zostaje wlana w człowieka nadprzyrodzona łaska;
 psychologiczną – miłość, radość, światło;
 somatyczną – zawieszenie odczuwania wrażeń;
 etyczno-praktyczną – wyzwolenie, wzmocnienie osobowości,
wyższa motywacja postępowania.
Św. Teresa od Jezusa rozróżnia dwie kategorie ekstaz:
 ekstaza interioryzująca (instaza) – wycofanie się w głębię
samego siebie aż do przekroczenia ostatnich pokładów
własnego bytu i wejście w orbitę tego, co Boskie i
nadprzyrodzone.
 ekstaza w ścisłym tego słowa znaczeniu - polega na wyjściu z
siebie i podniesieniu w kierunku tego, co transcendentne i
Boskie. Św. Teresa z Avila opisując ten stan duszy, używa
terminów zachwycenie i podniesienie oraz, terminu
zaczerpniętego z dzieł franciszkańskich - wzlot ducha.
Opisując ten stan duszy św. Jan od Krzyża (1542-1591) w poemacie
„Wszedłem w nieznane” posługuje się podobnymi określeniami:
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„trwałem w zamarłym stanie”, „dostrzegłem światłem olśniony głębie
tajemnic wielu”, „w osłupienia stanie”, „byłem tak upojony, rzucony w
dalekości, żem został pozbawiony poczucia świadomości”.
Kontemplacja pozwala na długotrwałe spotkanie z Chrystusem,
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Przez kontemplację
człowiek pozwala Bogu patrzeć na siebie i doświadcza Jego obecności.
W tym miłosnym spotkaniu Chrystus zbliża się do człowieka i wnika w
niego głębiej niż on sam; przez przemieniające zjednoczenie z sobą
daje mu udział w swoim Boskim życiu, a przez Ducha otwiera mu
dostęp do Ojca (por. J 14,9). Kontemplacja jest także pragnieniem
komunii, które głęboko łączy osobę ludzką z Chrystusem (por. EVL, 3).
To głębokie spojrzenie pozwala na odkrycie objawiającego się
podczas adoracji Boga. W Nim zatopiony człowiek odkrywa najgłębsze
tajemnice Absolutu.
7.5.4.3. Modlitwa milczenia
Cisza jest koniecznym elementem adoracji Pana. Trwając w
milczeniu przed Najświętszym Sakramentem, odkrywamy Chrystusa w
pełni i realnie obecnego, Jego adorujemy i z Nim obcujemy. Nie
doświadczamy Go już, jak Apostołowie, przez zmysły. A jednak wiara i
miłość każą nam uznać, że pod postaciami chleba i wina obecny jest
Chrystus, który udziela nam dobrodziejstw płynących z tajemnicy
Odkupienia (por. EVL, 3). Wewnętrzna i zewnętrzna cisza jest
koniecznym warunkiem do usłyszenia słowa Bożego. Głęboka cisza
powinna dotykać: serca, oczu, uszu, umysłu i języka.
Trwanie w milczeniu przed Chrystusem uwrażliwia i otwiera
człowieka na innych ludzi: na ich radości i smutki, rozszerza ludzkie
serce, by mogło ogarnąć cały świat. Uczy solidarności z braćmi w
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człowieczeństwie, zwłaszcza z najmniejszymi, którzy są umiłowanymi
Pana (por. EVL. 5).
7.5.5. Owoce adoracji
Przez adorację chrześcijanin przyczynia się w tajemniczy sposób do
radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii. Każdy
człowiek, który adoruje Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i
wywyższa go ku Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem, pełnią zatem
bardzo ważną posługę: przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich,
którzy albo Go nie znają lub są od Niego oddaleni, lub w wirze
codziennych zajęć nie znajdują czasu na chwilę adoracji; w ich imieniu
czuwają przed Jego obliczem.
7.5.6. Postawy i gesty podczas adoracji
Człowiek jest jednością ciała i ducha. Modlitwa zatem obejmuje
swym zasięgiem także ciało, które w różnych postawach wyraża
modlitewne skupienie. We wszystkich religiach istnieją różne postawy i
gesty, które wyrażają cześć i poddanie. W chrześcijaństwie do
najbardziej znanych zewnętrznych gestów adoracyjnych (które zostały
już wspomniane w IV rozdziale, a teraz zostaną szerzej omówione)
należą:
 głęboki pokłon z głową przy ziemi. Przykład takiej postawy
zostawił nam Eliasz, który na górze Karmel przebywając w
bliskości Boga, adoruje Go i „pochyliwszy się do ziemi, wtulił
twarz między swoje kolana" (1Krl 18,42);
 prostratio - padanie i leżenie na ziemi z twarzą w dół. Znane
szczególnie z Liturgii Wielkiego Piątku;
 wznoszenie lub uniesienie rąk w postawie klęczącej albo
stojącej, wyraża wzniesionego do Boga ducha;
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 postawa klęcząca wyraża uniżenie. Teolept z Bułgarii († 1326)
podkreśla, że pozycja klęcząca jest odzwierciedleniem ducha,
który niejako pada na twarz przed imieniem Jezus (por. Flp
2,10). Do dziś jest ona uznawana za najbardziej odpowiednią
postawę adoracji, ponieważ z wewnętrznym, duchowym
nastawieniem łączy fizyczny wysiłek, a towarzysząca temu
niewygoda nabiera znaczenia dodatkowego umartwienia i
ofiary;
 postawa siedząca – wyraża odpoczynek ducha i ciała, gotowość
słuchania, zapatrzenie itp. Fizyczny komfort takiej postawy w
pewnych okolicznościach bardziej sprzyja skupieniu uwagi na
Przedmiocie adoracji.
Generalnie pozycja ciała powinna wyrażać wielkość Osoby, z którą
człowiek się spotyka, oddawać Jej cześć i pozwalać na trwanie w Jej
obecności.
Postawa ciała w pewnym sensie jest odzwierciedleniem duszy.
Układ ciała i gesty podczas adoracji są wyrazem uczuć i pragnień, które
towarzyszą człowiekowi podczas spotkania z Bogiem.
Z adoracją Kościół związał przywilej odpustu zupełnego. Za
przynajmniej pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu oraz za
adoracje krzyża w Wielki Piątek Meki Pańskiej może człowiek zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Istotą adoracji jest miłosne trwanie przy Chrystusie w wewnętrznej
ciszy i kontemplacyjnym spojrzeniu. Adoracja jawi się jako spotkanie
stworzenia ze Stwórcą, grzesznika, którego poryw Ducha owładnął
miłosnym uniesieniem, z Odkupicielem i Zbawicielem. Adoracja jest
zatem odpowiedzią człowieka na odwieczną miłość Boga, który
zostawił siebie w sakramencie Ołtarza, by tam nieustannie przedłużać
czas ziemskiego bycia „dla” i „z” człowiekiem.
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7.6. Modlitwa Jezusowa
Człowiek nie może poprzestać na modlitwie sporadycznej czy
codziennym wznoszeniu swego umysłu i serca do Boga. Modlitwa
bowiem ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, a więc pewnego
stałego odniesienia do Boga, nieustannej świadomości Jego bliskości i
ciągłego zwracania się do Niego. Tego rodzaju modlitwą jest modlitwa
nieustanna, zwana też przez wielu autorów modlitwą Jezusową lub
modlitwą serca.
Modlitwę Jezusową można praktykować niemal wszędzie - pośród
zajęć dnia codziennego. Człowiek w chwili skupienia i wyciszenia
wchodzi w głąb samego siebie, by dojść do „miejsca serca” –
„wewnętrznej celi” – miejsca, które Bóg dał człowiekowi, by w tym
najtajniejszym sanktuarium z Nim się spotykać. Modlitwa ta może
przybierać najprostsze formy wezwań, zawierających imię Jezus: „Jezu,
kocham Cię”, „Jezu, dziękuje„, Jezu, zmiłuj się” czy „Panie, Jezu
Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym”, w zależności od okoliczności,
wydarzeń oraz jak Duch Święty natchnie daną osobę. Ta forma
modlitewna znana jest już od wczesnych wieków chrześcijaństwa i
poświadcza jej istnienie wielu autorów, m.in. św. Makary z Egiptu
(300-390). Według pobożnego opowiadania modlitwa nieustanna
najpierw powinna być wyrażana ustami aż osiągnie 20 tys. wezwań
imienia Jezus dziennie, potem zaś przechodzi coraz głębiej, aż osiąga
rytm pracy serca (por. KKK 2668).
W początkowej fazie nakaz modlitwy nieustannej był pojmowany
dosłownie, szczególnie przez syryjskich mnichów, którzy wziąwszy go
dosłownie, nie zajmowali się żadnymi rzeczami ziemskimi. Inną
interpretację przyjęli mnisi z klasztoru w Konstantynopolu, którzy
pracując na zmiany, na zmiany również się modlili tak, by nawet na
chwilę modlitwa nie została przerwana, stąd okoliczni mieszkańcy
nazywali ich „tymi, którzy nie śpią”. Ostateczne rozwiązanie problemu
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modlitwy nieustannej dał Orygenes, który uważał, że właściwa
modlitwa osiąga swą pełnię dopiero w połączeniu z pracą, kiedy oba
wymiary wzajemnie się przenikają. Orygenes komentując ewangeliczny
nakaz modlitwy nieustannej (por. Łk 21,36; 1Tes 5,17), mówi: „Bez
ustanku modli się ten, kto łączy modlitwę z konieczną pracą, a
konieczną pracę z modlitwą. Jedynie w ten sposób możemy realizować
nakaz modlenia się bez przerwy” (A. Tomkiel).
Modlitwę nieustanną można praktykować w biurze, zakładzie pracy
czy przy zajęciach domowych. Modlitwa taka świadczy o tym, iż
człowiek pragnie wprowadzić Boga do wszystkich dziedzin swego życia
i nie wstydzi się tego (por. Mt 6,38; Łk 9,28). Dzięki temu także te
podstawowe czynności dnia codziennego będą otoczone modlitwą i
Bożym błogosławieństwem, a człowiek zyska zdolności i siły do ich
właściwego wypełnienia.
Modlitwa serca zawiera w sobie proste formuły, które egipscy
Ojcowie Kościoła określali mianem aktów strzelistych. Na
uprzywilejowanej pozycji był zawsze werset rozpoczynający Liturgię
Godzin „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku
ratunkowi memu”. Wezwanie to oddaje w pełni wszystkie uczucia i
stany ludzkiej duszy. Jest ono wezwaniem Bożej pomocy w różnego
rodzaju pokusach, które zagrażają człowiekowi, a jednocześnie wyraża
pokorne przyznania się do grzeszności. Wyraża także czujność oraz
nadzieję i ufność, że człowiek zostanie wysłuchany.
Modlitwa nieustanna jest zasadniczym dążeniem człowieka
modlitwy, gdyż dzięki niej może on przeniknąć duchem Bożym całe
swoje życie i wszystkie swe działania.
***
Różne formy modlitwy od modlitwy uwielbienia do prostych formuł
modlitwy serca są wyrazem bogactwa tradycji Kościoła na Wschodzie i
121

na Zachodzie, z której można nieustannie czerpać i ubogacać codzienne
spotkania z Bogiem.
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ROZDZIAŁ VIII
MODLITWA SŁOWEM BOŻYM

Pismo święte dla chrześcijan jest księgą świętą, dającą życie i
wskazania. Stąd od wieków Kościół zachęca swoich wiernych, by
każdego dnia wczytywali się w tę świętą Księgę i z niej czerpali swoją
moc i inspirację do działania. Jak poucza bowiem św. Tomasz a Kempis
(1380-1471): „Najważniejszym więc ćwiczeniem naszym powinno być
rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Nauka Chrystusa przewyższa
wszystkie nauki świętych, a kto posiada ducha tej nauki, zawsze będzie
umiał znaleźć w niej mannę ukrytą”. Słowo Boże winno stać się
centrum i ośrodkiem życia każdego chrześcijanina.
8.1. Czytanie Pisma świętego
Mądrość Bożego przekazu można czerpać w różny sposób. Część
osób podejmuje deklarację o codziennym czytaniu jednego lub dwóch
rozdziałów Biblii w kolejności, w jakiej ułożone są księgi. Zaczynają więc
od pierwszej księgi Starego Testamentu (księga Rodzaju), by zakończyć
na ostatniej księdze Nowego Testamentu (Apokalipsa św. Jana). Ta
metoda czytania Słowa Bożego tzw. czytanie kursoryczne, jest o tyle
łatwiejsze dla początkujących, że pozwala zapoznać się z całością Pisma
świętego. Czytaniu kolejnych fragmentów może towarzyszyć
medytacja i modlitwa.
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Innym sposobem jest czytanie na wzór św. Franciszka, otwieranie
księgi Pisma świętego na „chybił trafił”. Przystępując do czytania Słowa
Bożego według tej metody, grupa lub osoba indywidualna, rozpoczyna
ją modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o światło i wskazanie
najbardziej właściwego tekstu dla aktualnych potrzeb duchowych
człowieka. Pewna osoba - absolwentka medycyny - zadawała sobie
pytanie: „Z czego mam robić specjalizację? Z interny czy nefrologii?”
Kierując się właśnie tą metodą, znalazła odpowiedź: „Ja, Pan, badam
serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do
jego postępowania, według owoców jego uczynków” (Jer 17,10).
Bardzo popularną metodą jest codzienne lub cotygodniowe
„zabieranie słowa Bożego”. Uczestnicząc we Mszy świętej, człowiek
„zabiera” ze sobą usłyszane teksty czytań lub Ewangelii, by w ciszy
własnego domu, jeszcze raz do nich powrócić. W ciągu tygodnia,
podczas codziennej modlitwy może go medytować, odwoływać się do
niego podczas codziennego rachunku sumienia, weryfikując w jego
świetle swoje postępowanie czy wplatać go w modlitwę, używając jego
fragmentów jako gotowych formuł modlitewnych, czyniąc z nich akty
strzeliste, wypowiadane w różnych okolicznościach dnia. W ten sposób
Słowo Boże zaczyna żyć w człowieku i staje się cząstką jego osobistego
życia.
8.1.1. Motywy czytania Pisma świętego
Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego
codzienna lektura wzbogaca człowieka w różnych dziedzinach życia
duchowego. Św. Augustyn medytację Pisma świętego nazywa
poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych pośród gałęzi sadu. „Jeśli
starannie rozważać je [Słowo Boże] będziecie, możecie udoskonalić się
w otrzymanej wierze” (św. Polikarp, 69-156). Pismo święte zatem
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wprowadza człowieka w sferę Boga i poddaje go Jego działaniu,
otwierając ludzki umysł i serce na święte owoce.
8.1.1.1. List Boga do człowieka
List od wieków jest jedną z form komunikacji interpersonalnej, dzięki
której ludzie przekazuje sobie różne informacje i treści. Na przestrzeni
wieków zmieniały się formy i styl pisania korespondencji, lecz idea
niezmiennie pozostała ta sama - przekazać coś ważnego. Wielu ludzi
listy od osób drogich i kochanych trzyma, nie tylko w pamięci, ale
również skrzętnie je przechowuje, i niejednokrotnie powraca do
zapisanych w nich przed wielu laty słów i zdań.
Pismo święte jest również swego rodzaju wielkim listem Boga
skierowanym do człowieka. Znaczące światło rzucają na tę kwestię
słowa św. Piotra: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli
ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”
(1P 1,21). Bóg obierając sobie potomstwo Jakuba za swój naród, zawarł
z nim przymierze i nadał im prawo, które zostało zawarte w
Pięcioksięgu Mojżesza (Tora). Słowa te Izraelici mieli przechowywać,
zachowywać i zawsze mieć je w sercu i umyśle: „Niech pozostaną w
twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom,
będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc
się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech
one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego
domu i na twoich bramach” (Pwt 6, 5-9) - jak wielkiej wagi są to słowa.
Gdy Izrael odchodził od zobowiązań płynących z zawartego z Panem
przymierza, Bóg posyłał mu proroków, których słowa nie zawsze
cieszyły się popularnością i aprobatą narodu i jego królów. Wystarczy
wspomnieć posłannictwo Jonasza (por. 3,4), Amosa (por. 1,1nn) czy
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zawsze źle prorokującego królowi Micheasza (por. 2Krn 8,8). Z czasem
słowa proroków zostały spisane i trafiły do zbioru ksiąg natchnionych.
Wielokrotnie słowo „napisz” przesłane do różnych Kościołów
pojawia się w Apokalipsie św. Jana (por. Ap 2,12; 2,18; 3,1; 3,7; 3,14).
W podobnym tonie rozpoczyna swoje księgi św. Łukasz:
„Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem,
dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu” (Łk 1,3) „Pierwszą
księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego
nauczał od początku” (Dz 1,1).
Szczególną formą literacką obecną na kartach Nowego Testamentu
są listy, kierowane do różnych wspólnot chrześcijańskich. Stanowią one
bogate źródło doktryny chrześcijańskiej i świadectwo troski o
poszczególne Kościoły. Przekazują one rzeczy ważne: chwalą, ganią,
napominają i prostują błędy ich adresatów, do których należy także
współczesny człowiek.
Pismo święte jest ponadczasowym listem, Boga do człowieka, który
chce mu przekazać najważniejsze dla jego życia treści. Stąd też Słowo
Boże trzeba nieustannie czytać i rozważać jako list od kochanej Osoby.
8.1.1.2. Pokarm dla wiary
„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Wiara
jako pewna nieoczywistość, której nie da się zweryfikować
empirycznie, zawsze pozostaje w pewnej wewnętrznej sferze
człowieka. Fundamentem wiary dla chrześcijan jest słowo świadectwa
wypowiedziane przez naocznych świadków życia i działalności Boga w
świecie (por. Rdz 15,6; Rz 4,3) i Chrystusa w czasie Jego ziemskiego
życia: „I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
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jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię
Jego” (J 20,30-31). Potwierdzeniem mesjańskiego posłannictwa Jezusa
Chrystusa jest fakt zmartwychwstania: „A jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także
wasza wiara” (1Kor 15,17).
Pismo święte, począwszy od Abrahama, który uwierzył wbrew
nadziei, ukazuje spójność i wiarygodność zdarzeń ukazywanych przez
świadków. Może zatem Słowo Boże stanowić pokarm dla wiary
człowieka, która potrzebuje nieustannego karmienia się słowami
świadków.
8.1.1.3. Historia Bożego działania w świecie
Systematyczne czytanie Pisma świętego od początku (Księga
Rodzaju) aż do ostatniej księgi Nowego Testamenty (Apokalipsa),
ukazuje konkretną historię narodu Izraelskiego, związanych z nim
jednostek oraz wydarzeń, w których swój udział miał Bóg.
Na samym początku Pismo święte ukazuje nam historię stworzenie
świata i człowieka (por. Rdz 1,1nn) oraz grzech pierwszych ludzi i jego
konsekwencje (por. Rdz 3,1nn). Po potopie Bóg zawiera przymierze z
Noem (por. Rdz 9,13) i prowadzi człowieka przez kolejne zbawcze
wydarzenia. Szczególną rolę odgrywa w nich postać Abrahama i jego
potomków Izaaka i Jakuba, z których Bóg wyprowadza Naród Wybrany.
Znana wszystkim historia Józefa, wprowadza czytelnika w początki
historii Izraela, który osiadłszy w Egipcie, po wielu latach zostaje
wyprowadzony przez Mojżesza pod potężną ręką Pana, który przez cały
czas wędrówki na pustyni otaczał swój lud szczególną opieką (por. Wj
1,1nn). Dalsza historia to zdobycie pod wodzą Jozuego Ziemi Obiecanej
(por. Joz 1,1nn), ustanowienie sędziów, a następnie pierwszego króla
Saula (por. 1Sm 9,1nn). Gdy ten sprzeniewierzył się Bogu, na tron
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wstępuje wybrany przez Boga z domu Jessego, Dawid (por. 1Sm
16,12nn). Poprzez dzieje królów i proroków, autorzy kolejnych ksiąg
prowadzą czytelnika aż do pierwszych rozdziałów Ewangelii. Tu właśnie
jakby na powrót ukazana jest w telegraficznym skrócie historia rodu, z
którego wywodzi się Jezus Chrystus, syn Maryi (por. Mt 1,1nn).
Ewangelie ukazują życie Jezusa jako wędrówkę w stronę dnia
Paschy, podczas której stał się On ofiarnym Barankiem złożonym w
ofierze za cały lud. Kulminacyjnym momentem historii zbawienia jest
męka, śmierć i zmartwychwstanie, które otwierają historię na czasy
Kościoła, który po dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2,2nn) zaczyna
dynamicznie się rozwijać, czego świadectwo daje nam Łukasz w
Dziejach Apostolskich. Powstałe w tym czasie wspólnoty wierzących są
nieustannie karmione Słowem Bożym które kierowane jest do nich za
pośrednictwem listów. Szczególne znaczenie ma tu list do
Hebrajczyków, który stanowi swoiste streszczenie całej historii Starego
Przymierza i prowadzi czytelnika do czasów Jezusa Chrystusa,
uzasadniając na podstawie słów proroków, że jest On zapowiedzianym
Mesjaszem.
Ostatnim aktem jest Apokalipsa, która, jako jedyna księga prorocka
Nowego Testamentu, czeka na swoje wypełnienie w historii.
8.1.1.4. Objawienie mocy Bożej
Mówienie o doświadczeniu mocy Bożej, oznaczałoby w praktyce
streszczenie niemal całego Pisma świętego. Każda niemal księga
obfituje w różnego rodzaju znaki i cuda zdziałane mocą Boga. Już na
samym początku historii Narodu Wybranego biblijny autor bardzo
mocno podkreśla: „Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą,
zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi,
[zapytaj] od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak
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wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od czymś podobnym? Czy
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?
Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych
narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i
wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co
tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to
wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego”
(Pwt 3,32-35).
Wraz z Izraelem Bożej potęgi doświadczały także inne narody. Warto
w tym miejscu przytoczyć historię uprowadzenia przez Filistynów Arki
Przymierza, którą umieścili w świątyni Dagona w Aszdod. Jak wielkie
musiało być ich przerażenie, gdy wchodząc raz i drugi do świątyni,
zobaczyli posąg Dagona leżący przed Arką Pana, twarzą do ziemi. (por.
1Sm 5,1-4). Innym przykładem może być spotkanie Eliasza z prorokami
Baala, którzy przez cały dzień wzywali swego boga. Eliasz ich zachęcał
do głośniejszego wołania: „Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może
zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc
niech się obudzi!” (1Krl 18,27). Po nie udanych próbach, Eliasz
przygotował ołtarz i ofiary, a następnie wezwał imienia Pana. Wtedy
ogień zstąpił na ołtarz i pochłonął przygotowane ofiary (por. 1Krl
18,19-38).
Nowy Testament również obfituje w znaki i cuda zdziałane przez
Jezusa lub też w imię Jezusa. Wystarczy wspomnieć te znamienne
słowa wypowiedziane przez św. Piotra i św. Jana: „Nie mam srebra ani
złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (por. Dz 3,3-9).
Czym różnią się tamte czasy od dzisiejszych? Nic się nie zmieniło,
tylko w człowieku jest coraz mniej wiary.
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8.1.1.5. Zasada dobrego życia
Każde, nawet najbardziej prymitywne społeczeństwo, kieruje się w
swoim codziennym życiu określonymi zasadami. Podobny zbiór zasad
życia wytyczył Bóg swojemu ludowi w przykazaniach Dekalogu (por. Wj
20,1-17). Wraz z przyjściem na świat Chrystusa, dokonała się pewna
rewaloryzacja prawa starego Przymierza. Chrystus bowiem w serii
mów, opatrzonych wspólnym tytułem Kazanie na Górze (por. Mt 5-7),
ukazuje swoim słuchaczom nowe prawo, oparte na miłości. Odwołując
się zaś do przykazań Dekalogu dokonuje swego rodzaju radykalizacji i
interioryzacji ich brzmienia, odnosząc ich interpretację do
pogłębionego i wewnętrznego rozumienia. Słowa Słyszeliście…, a ja
wam powiadam… (por. Mt 5, 21-22. 27-28) ukazują nowe rozumienie
przykazań, które uwypukla ich głębię i ducha. W ten sposób 10 zasad
życia nabrało nowego wymiaru i stawia zdecydowanie większe
wymagania chrześcijanom, ukazując w nich naczelną zasadę – zasadę
miłości.
Dekalog dla Chrystusa jest początkiem drogi, która prowadzi do
pełni spotkania z Bogiem-Ojcem. Gdy tymczasem w mentalności
współczesnego człowieka Dekalog jest ostatecznym celem, przed
którym i po którym już nic nie ma. Chrystus tymczasem ukazuje drogę,
która każe „porzucić” przykazania Dekalogu i pójść w głąb, w
przestrzeń wiary, która nie zajmuje się już problemem złamania
któregoś z przykazań, lecz wolna od tego rodzaju wykroczeń, szuka
doskonałości. W takim też duchu należy rozumieć zasady ukazane w
Kazaniu na Górze: nie stawianie oporu złemu, rozumiane jako
nadstawienie drugiego policzka (por. Mt 5,39), odstąpienie płaszcza
(por. Mt 5, 40) czy pójście za kimś 2 tys. kroków (por. Mt 5,41).
Naczelną zasadą Jezusowej logiki jest miłość, która prowadzi do
doskonałości. Oznacza to, że Dekalog stanowi bezwzględne minimum,
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inne zasady prowadzą do doskonałości, czego wyrazem w nauczaniu
Chrystusa jest zestaw ośmiu błogosławieństw, ukazujący szczęśliwych,
którzy weszli na drogę naśladowania Jezusa cichego i pokornego (por.
Mt 5 3-12).
Owe inne zasady, które Jezus tak bardzo mocno przypomina swoim
wyznawcom to: słowność i prawdomówność (por. Mt 5,37), obowiązek
przebaczania wszystkich krzywd (por. Mt 6,14-15) czy nie ferowanie
wyroków sądowych (por. Mt 7,1-5).
Wszystkie te zasady mają być przykładem dla innych (por. Mt 5 1416), by widząc dobre czyny chwalili Boga. Z drugiej zaś strony nie mogą
być one tylko czymś na pokaz (por. Mt 6.1-5), by przypodobać się
ludziom.
Chrystus od swoich naśladowców oczekuje postawienia wszystkiego
na Boga, który żywi i ubiera (por. Mt 6,25-34) i powierzenia się Mu jak
małe dziecko, które samo nic nie może i wszystkiego oczekuje od Ojca.
W codziennych relacjach chrześcijanin winien kierować się „złotą
zasadą” ewangeliczną - czyń wszystkim wkoło, jakbyś chciał, by tobie
czyniono (por. Mt 7,12). Ta zasada jest naczelną zasadą, którą winni
kierować się chrześcijanie w swoim codziennym postępowaniu.
8.1.1.6. Źródło Bożej mądrości
Prawdziwa mądrość, jest nie tylko wiedzą o powinności czynienia
rzeczy dobrych, ale także wiedzą o rzeczach złych, których człowiek nie
powinien się dopuszczać. Pismo święte ukazuje nam mądrość jako dar
Boży. Bóg według własnego upodobania obdarza człowieka, jednemu
dając ten dar, a drugiemu inny. Każdemu według swego zamysłu i
potrzeb, czego potwierdzenie znajdujemy w słowach faraona,
skierowanych do Józefa: „Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma
nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością!” (Rdz 41,39).
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Podobnie Bóg wyposaża w szczególny dar mądrości i wszelkiej wiedzy
rzemieślników, którzy mieli wykonać Arkę Przymierza i wszelkie sprzęty
potrzebne do Namiotu Spotkania (por. Wj 31,3. 31,6. 35,31. 35,35.
36,1-2). Bóg zatem jest źródłem i samą Mądrością (por. Prz 2,6. 1Krl
3,28), dlatego trzeba Go usilnie prosić o dar mądrości (por. Jk 1,5).
Pismo święte w pierwszym rzędzie daje poznanie prawa Bożego,
którego zachowywanie jest początkiem mądrości, jak poucza Mojżesz:
„Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i
umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach
powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny” (Pwt
4,6. Por. Job 28,28; Prz 15,33).
Pismo święte, jest nie tylko źródłem mądrości, lecz także poucza o
mądrości. Znaczącą rolę w tym dziele spełniają księgi mądrościowe
Starego Testamentu, które stanowią zbiór doświadczeń i przemyśleń
mędrców starożytnego Wschodu, którzy pozostawili po sobie wiele
mądrych sentencji i aforyzmów, które pomimo upływających wieków
są wciąż aktualne i wprowadzają wiele zdrowych zasad w życie
współczesnego człowieka, które mogą uczynić go naprawdę
szczęśliwym (por. Prz 3,13). Jak poucza św. Paweł „Słowo Chrystusa
niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką
mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy,
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w
waszych sercach” (Kol 3,16).
Pismo święte zatem przypomina, że człowiek mądry i roztropny nie
pokłada ufności tylko w sobie, lecz szuka rady (Prz 13,10. 15,32),
trzymanie z mądrymi ułatwia nabycie mądrości (Prz 13,20), karane
rózgą dziecko nie przynosi wstydu rodzinie (por. Prz 29,15). Rózga i
karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem
dla matki.
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Pismo święte daje człowiekowi mądrość, która jest „cenniejsza od
pereł i żaden klejnot nie jest jej równy” (Prz 8,11; Job 28,18).
8.1.1.7. Pokarm codziennego życia
Jezus kuszony na pustyni odpowiada szatanowi: „Napisane jest: Nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych” (Mt 4,4; Łk 4,4).
Na Słowo Boże należy zawsze patrzeć całościowo. Choć Pismo
święte składa się z wielu ksiąg, napisanych przez różnych natchnionych
autorów, w różnych okolicznościach historycznych i do różnych
adresatów, w zamyśle Bożym stanowi ono jedno słowo, w którym Bóg
objawia siebie i swój zamysł względem świata i człowieka. Znamienne
w tym względzie jest słowo Chrystusa skierowane do faryzeuszów,
którzy pytali o najważniejsze przykazanie Boże: „Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. /…/. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,37-39; Mk 12,30-31; Łk 10,27; Pwt
6,5). Całe prawo, w którym zawarta jest wola Stwórcy względem
człowieka, zawiera się w tym jednym nakazie (por. Ga 5,14; Jk 2,8).
Pismo święte zatem jest codziennym pokarmem człowieka, w nim
bowiem znajduje on odpowiedź na podstawowe pytania o sposób życia
i postępowania.
„Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/
bogactwem” (Kol 3,16) – ono ma nieustannie trwać w człowieku,
przenikać jego serce i umysł. Czytane Słowo Boże niczym codzienny
pokarm, winno asymilować się z duchem człowieka, by w ten sposób
dodawać mu sił do dobrego życia.
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8.1.1.8. Droga do świętości
Bóg do każdego człowieka kieruje słowa: „Bądźcie świętymi,
ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11,44). Oznacza to, że wszyscy ludzie
są zaproszeni do udziału w chwale Boga-Ojca.
W Nowym Testamencie Ewangelie opisują rozmowę Jezusa z
młodzieńcem, który pyta o drogę do życia wiecznego (por. Mt
19,16nn). Chrystus wskazuje mu na przykazania Dekalogu. Innymi
słowy Mistrz z Nazaretu odwołuje się do podstawowego prawa, które
zostało nadane przez Boga. Zachowywanie bowiem przykazań jest
wyrazem miłości Boga i bliźniego, daje gwarancję życia z Bogiem i staje
się drogą do wiecznej chwały. Jezus jednak w dalszej części dialogu
wskazuje: „Jeśli chcesz być doskonały…” (Mt 19,21). Słowa te ukazują
inny wymiar życia duchowego, w którym wszystko oddaje się Bogu i od
Niego oczekuje się wszystkiego.
Doskonałość i heroizm nie są zarezerwowane tylko dla osób
duchownych, lecz w sobie właściwy sposób mogą tą drogą podążać
wszyscy. „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…”
(Mt 11,29) – oto właściwa droga naśladowania Chrystusa, który
przyszedł, by pociągnąć wszystkich do siebie.
Kościół w swojej mądrości za przynajmniej półgodzinne czytanie
Pisma świętego obdarzył wiernych odpustem zupełnym pod zwykłymi
warunkami.
Czy warto każdego dnia pochylać się nad kolejnymi stronicami Pisma
świętego? Tych kilka powodów wydaje się potwierdzać, że w Słowie
Bożym możemy odnaleźć wszystko, co chrześcijanom jest konieczne do
życia w duchu i w prawdzie (por. J 4,23). Człowiek musi podjąć jedynie
wysiłek woli, by otworzyć Biblię i każdego dnia z wiarą ją studiować.

134

8.1.2. Metody czytania Pisma świętego
Istnieje wiele sposobów medytacji słowa Bożego, które można
zastosować w przygotowaniu się do niedzielnej Eucharystii czy na
spotkaniach różnych grup. Warto zatem wskazać kilka najprostszych
sposobów medytacji:
8.1.2.1. Dzielenie się Ewangelią
Po przeczytaniu wybranych fragmentów Pisma świętego, wszyscy
uczestnicy spotkania w ciszy rozważają usłyszane słowo, stawiając
sobie pytanie: w jaki sposób to słowo odnosi się do ich życia? Po
dłuższej chwili medytacji, następuje dzielenie się swoimi
spostrzeżeniami i doznaniami z innymi. Spotkanie kończy się wspólnym
dziękczynieniem.
8.1.2.2. Metoda Västers
Metoda ta powstała w szwedzkim mieście Västers. Jej istotą jest
stawianie odpowiednich znaków przy poszczególnych fragmentach
biblijnego tekstu:
! – czytany fragment jest jasny i oczywisty;
? – czytany fragment rodzi pytanie lub jest niejasny;
→ – czytany fragment ma być wykładnią mego życia.
Po chwili ciszy uczestnicy spotkania rozpoczynają dzielenie się
usłyszanym słowem Bożym. W pierwszej kolejności prowadzący prosi,
by zgłosiły się osoby, które mają pytania, na które odpowiadają ci,
którzy w tych miejscach mają postawiony „!”. Na końcu wszyscy dzielą
się zdaniami, które mają być wykładnikami ich życia. Spotkanie kończy
się modlitwą dziękczynną.
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8.1.2.3. Metoda o. K. Mestersa
Metodę tę opracował o. K. Mesters, brazylijski karmelita, biblista z
Belo-Horizonte. Podstawowym założeniem tej metody jest prawda, że
Bóg wpływa na życie człowieka. Spotkanie składa się z trzech części;
lektury życia, lektury Słowa Bożego i połączenia Słowa Bożego z życiem.
W pierwszej części uczestnicy spotkania przypominają sobie jakieś
znaczące dla nich wydarzenie z ostatniego tygodnia czy też zasłyszane.
Z tego doświadczenia rodzi się postawienie pytania w odniesieniu do
życia poszczególnych uczestników spotkania, na które należy znaleźć
odpowiedź w Słowie Bożym. Gdy już wszyscy będą przekonani o
istnieniu problemu i potrzebie zwrócenia się do Boga, uczestnicy
przechodzą do drugiej części spotkania biblijnego. W drugiej części
uczestnicy szukają odpowiedzi w Piśmie świętym na powstałe
problemy. Animator odnajduje stosowny tekst i czytają go głośno. Gdy
wszyscy już zrozumieją odczytany tekst, następuje cisza i chwila
medytacji, by Słowo Boże przenikało do serc uczestników spotkania.
Następuje przejście do trzeciej części spotkania – uczestnicy próbują
wyjaśnić postawione na początku pytania i problemy w świetle
usłyszanego Słowa Bożego. Na koniec uczestnicy spotkania mogą
wyciągnąć stosowne wnioski, które wprowadzą w swoje codzienne
życie. W razie trudności sprawę odkłada się na pewien czas i szuka
odpowiedzi u osób kompetentnych. Spotkanie kończy się modlitwą
dziękczynną.
Pismo święte dla chrześcijan winno być pokarmem, który ukazuje im
sens życia wiary, napełnia nadzieją w trudnościach i uczy miłości na
wzór miłości Boga, który umiłował człowieka miłością jedyną i
nieodwołalną.

136

8.2. Medytacja Słowa Bożego
Medytacja, niejednokrotnie praktykowana także przez osoby
świeckie, jest zagłębieniem się w czytany tekst biblijny czy inne
stosowne czytania, by poddać się intelektualnej refleksji, której
owocem winno być skonkretyzowane postanowienie przełożenia
rozważanych treści na codzienne życie. Owocem prawdziwej medytacji
staje się zespolenie tekstu biblijnego, który przenika umysł i serce
człowieka, stając się niejako tożsamym z jego postawą zewnętrzną.
8.2.1. Motywy medytacji
Słowo Boże oświeca rozum człowieka, karmi jego miłość i porusza
uczucia i wolę. W medytacji człowiek szuka powrotu do samego siebie.
Zamęt codziennego dnia powoduje, że współczesny człowiek jakby
wypadł poza nawias własnej jaźni. Medytacja prowadzi go do samego
siebie, do wewnętrznego centrum, w którym jest on w pełni sobą,
czuje się wolny i posiadający siebie samego. Prawda o sobie samym
pozwala człowiekowi osiągnąć prawdziwą wolność (por. J 8,31-36), bez
której człowiek nie jest w stanie podejmować prawdziwie ludzkich
wyborów ani moralnego dobra.
Na medytacji dokonuje się proces odkrywania prawdy człowieka o
samym sobie, o otaczającym go świecie i innych wartościach. Wszystko
to jednak dokonuje się w kontekście Boga Stworzyciela, którego
dziełem jest wszystko.
8.2.2. Przebieg medytacji
Autentyczna medytacja nie jest tylko rozważaniem Słowa Bożego,
które często sprowadza się do „ślizgania” się po jego werbalnej części
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tekstu, lecz wysiłkiem woli i intelektu, by wchodzić w głąb i odczytywać
to, czego nie widać na powierzchni tekstu.
Początek każdej medytacji jest zawsze taki sam: prośba do Ducha
Świętego o światło i rozum, by człowiek był zdolny ogarnąć to, co Bóg
zechce mu objawić. Przez pierwsze minuty zapoznajemy się z tekstem,
nawet kilka razy, zatrzymując się na poszczególnych frazach czy
wyrazach. Szczególnie trzeba pochylić się nad miejscami bolącymi –
takimi, które szczególnie niepokoją czy wręcz drażnią. One bowiem
pokazują, jak daleko nam jeszcze do Boga. W czytanie tekstu warto
zaangażować wyobraźnię, by stać się niejako świadkiem
rozgrywających się wydarzeń.
Sama natomiast medytacja przypomina trochę smakowanie jakiejś
potrawy. Ile tam składników! Jakie bogactwo ukrytych smaków! Im
dłużej ją smakujemy, wyczuwamy coraz więcej komponentów i
przypraw. Podobnie Słowo Boże, im dłużej się je smakuje, tym roztacza
przed nami większe horyzonty. W miarę wgłębiania się w jego treść,
odkrywamy coraz to nowe porównania, przypominają się nam
paralelne teksty z innych ksiąg, które zawierają podobne treści,
przypominamy sobie podobne wydarzenia i sytuacje z naszego życia.
Słowo Boże zaczyna żyć w naszym umyśle i sercu.
Odkrywane w nim treści winny rodzić modlitwę, która w zależności
od sytuacji będzie modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia
lub prośby. Człowiek bowiem w relacji do Słowa Bożego odkrywa plusy
i minusy swego życia. Całość odkrytych w ten sposób treści: kim jest, a
jakim chce go Bóg, może człowiek wyrazić w modlitwie, przedstawiając
Chrystusowi swoje prośby, dziękując za to, co już osiągnął i
przepraszając za niedoskonałości i braki.
Każda medytacja winna zakończyć się konkretnym postanowieniem
przemiany jakiegoś fragmentu życia. Do powziętego postanowienia
warto odnosić się podczas całego dnia czy tygodnia. Szczególnym zaś
138

momentem weryfikacji medytacyjnych postanowień jest wieczorny
rachunek sumienia, podczas którego człowiek odpowiada sobie na
pytanie: co udało się zmienić i co jeszcze trzeba zrobić, żeby owa
zmiana nastąpiła?
Medytację kończy dziękczynienie i prośba o wsparcie Ducha
Świętego w realizacji powziętych postanowień.
8.2.3. Przedmiot medytacji
Medytacja może obejmować swoim zasięgiem różne wydarzenia i
dziedziny życia ludzkiego. Na pierwszym miejscu przedmiotem
medytacji jest zawsze Bóg, który objawił się człowiekowi w przestrzeni
dostępnej jego percepcji. Można zatem podejmować medytację:
 O Jezusie Chrystusie. Słowo Boże, które stało się Ciałem jest
największą tajemnicą jedności Boga i stworzenia. Dlatego też
Jezus Chrystus na zawsze pozostanie wyjątkowym przedmiotem
medytacji. Chrystus jest bowiem najdoskonalszą drogą do Ojca.
Przyjmując zaś kondycję człowieka, w Nim człowieczeństwo
doznało przebóstwienia i całe stworzenie w Nim znajduje swe
źródło i przeznaczenie. Słowo Boże jest także Prawdą, która
najdoskonalej objawia tajemnicę Boga-Ojca, Jedynego w Trójcy
Świętej oraz tajemnicę całego stworzenia, które przez Niego się
stało i zaczęło istnieć. Wreszcie Słowo Boże jest Życiem,
ponieważ na tej Drodze i w tej Prawdzie jest i działa żywy Bóg,
który obdarza swym życiem uczestników tej Drogi i wyznawców
tej Prawdy. Za pośrednictwem apostolskiej działalności
Kościoła, słowo Boże jest i będzie głoszone wszystkim ludziom
(por. J 1,1-3).
 O chrzcie. Medytacja o chrzcie jest ciągłym zgłębianiem
tajemnicy śmierci starego człowieka, odrzucenia grzechu oraz
jego sprawcy – Szatana. Dotyczy ona także zmartwychwstania
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oraz godności i posłannictwa chrześcijanina w Jezusie
Chrystusie i w Kościele.
 O bierzmowaniu. Prowadzi ona do stwierdzenia, że
prawdziwe życie chrześcijańskie bez Ducha Świętego jest
niemożliwe. Duch Święty jest bowiem zasadą życia
każdego człowieka, ponieważ nie tylko oświeca ludzkie
działania, lecz także staje się jego mocą sprawczą w ich
wykonaniu.
 O Eucharystii. Medytacja ta rodzi w człowieku
doświadczenie, że nic nie jest w stanie zastąpić Miłości,
która zjednoczyła na nowo ludzkość z Ojcem przez krzyż i
śmierć, i pozostała obecna w Eucharystii (por. 2Kor 5,1718).
 O przyrodzie. Najlepszym sposobem tej medytacji jest
obcowanie z przyrodą i różni autorzy podają tu kilka istotnych
wskazówek:
o uważnie obserwować otaczającą przyrodę;
o próbować ująć ją całościowo;
o stać w milczeniu w obliczu przyrody;
Dopiero wtedy może człowiek stanąć w zdumieniu wobec
bezmiaru tajemnicy jej Autora. Osoba ludzka bowiem
potrzebuje obcowania ze światem przyrody, by móc
zafascynować się tą prawdą, która mówi o pełnej wartości
świata widzianego, nie tylko na poziomie poznawczym czy
eksploatacyjnym.
Medytacja wprowadza człowieka na drogę, na której może on dojść do
poznania Boga w takim stopniu, w jakim Ten zechce mu się objawić.
Wysiłek podejmowanej medytacji prowadzi do pogłębienia więzi z
Panem i odnalezienia własnej tożsamości jako Bożego stworzenia,
ukierunkowanego na życie wieczne.
* * *
„Nieznajomość Pisma świętego, jest nieznajomością Chrystusa” (św.
Hieronim, 345 lub 347-419 lub 420). Stałe odniesienie do Słowa Bożego
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jest osobistym zaangażowaniem w poznawanie Jezusa Chrystusa, który
ukazuje siebie na kartach Ewangelii. Powołaniem chrześcijan jest
naśladowanie swego Mistrza, stąd nieustanne poznawanie Go jest
pierwszym i nadrzędnym obowiązkiem. Tylko w ten sposób człowiek
może upodobnić swe życia do Chrystusa, gdy będzie wiedział: jaki jest
Chrystus. Ten obraz zapisany został w Słowie Bożym.
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ROZDZIAŁ IX
MODLITWA CZYNEM

Każde dobre ludzkie działanie winno mieć na celu chwałę Boga:
„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10,31) i „wszystko, cokolwiek działacie
słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując
Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,17). Każdy zatem dobry czyn ludzki jest
ku chwle Boga i może stać się on aktem modlitwy, zanoszonym w
rożnych intencjach.
9.1. Intencja
Modlitwa ściśle związana jest z intencją, która nadaje jej właściwy
kierunek. Intencja może skierować owoce modlitwy pod wybrany
„adres”, by inny człowiek, idea czy sprawa zostały przez Boga
obdarzone stosownymi dobrami.
Intencja zawsze łączy się z dobrem, które chce się ofiarować sobie
lub innemu. Bóg bowiem nie daje zła, które w jakikolwiek sposób
zaszkodziłoby człowiekowi. Stąd też człowiek w swojej modlitwie
winien zabiegać o dobre dary, by modlitwa była godziwa i została
wysłuchana.
Intencja może być:
 aktualna – wzbudzana za każdym razem, by określone dobro
stało się udziałem człowieka;
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habitualna – wzbudzona raz na stałe, gdy człowiek określonym
aktom nadaje stałą intencję (np. wszystkie, przykrości, jakie
mnie spotkają, ofiarowuje w intencji wynagrodzenia za
grzechy).
W ten sposób intencja może towarzyszyć modlitwie i różnym czynom
człowieka, nadając im modlitewny sens. Każda bowiem czynność
spełniana w Bożej obecności i na Jego chwałę, może stać się aktem
modlitwy, który będzie owocował w życiu człowieka.
9.2. Modlitwa chorobą i cierpieniem
Choroba i cierpienie urzeczywistnia się w różnych momentach
ludzkiego życia – niezależnie od wieku i okoliczności – w przeróżnych
postaciach, stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Człowiek w
swej ziemskiej egzystencji po grzechu pierworodnym jest skazany na
ból i cierpienie. Fakt ten na stałe został wpisany w jego
człowieczeństwo (por. SD, 2-3).
9.2.1. Sens choroby i cierpienia
Nad sensem ludzkiego życia, cierpienia i choroby od wieków
zastanawiali się wielcy myśliciele, filozofowie i teolodzy. Prawdziwą
odpowiedź na te pytania daje Chrystus, który przez swoją śmierć i
zmartwychwstanie nadał zbawczy sens ludzkiemu cierpieniu.
9.2.1.1. Ponieść wszystko na krzyż Chrystusa
Sens ludzkiego cierpienia i choroby można odczytać w osobie Jezusa
Chrystusa, który poniósł na krzyż wszystkie ludzkie cierpienia. Człowiek
w swej chorobie łącząc się coraz intensywniej z krzyżem Chrystusa,
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coraz pełniej odsłania w nim sens zbawczy swego cierpienia. Bóg
bowiem w swoim miłosierdziu przyjął postać człowieka (por. Flp 2,6-8)
i w ten sposób połączył dwie rzeczywistości: Boską i ludzką. Chrystus
nie przyszedł, by usunąć ludzkie cierpienia, lecz chciał nadać im sens
zbawczy, stając się uczestnikiem ludzkich słabości. W ten sposób
dokonało się, nie tylko odkupienie człowieka, lecz również odkupienie
jego cierpienia. Zbawienie zatem, którego zapowiedzią były liczne
uzdrowienia opisywane na kartach Ewangelii, otwiera horyzonty
nadziei dla wszystkich cierpiących i chorych. Człowiek bowiem przez
swoje cierpienie, upodabniając się do cierpiącego Zbawcy, włącza się
czynnie w zbawcze dzieło Jezusa (por. SD, 26).
9.2.1.2. Zadatek zmartwychwstania
Z krzyżem Chrystusa ściśle związany jest fakt zmartwychwstania,
który nadaje właściwy sens odkupieńczemu dziełu Jezusa (por. 1Kor
15,13-15). Udział zatem człowieka w cierpieniach Chrystusa, staje się
zadatkiem zmartwychwstania, które wpisało się raz na zawsze w
pasyjno-paschalny charakter cierpienia. Człowiek w cierpieniu
dojrzewa i przygotowuje się do kresu swej ziemskiej pielgrzymki, by
ostatecznie wejść do chwały zmartwychwstania (por. SD, 20-21. Por.
także KKK 1508).
9.2.1.3. Dopełnienie cierpień Chrystusa
Cierpienie Chrystusa stworzyło dobro Odkupienia, do którego żaden
człowiek nie może nic więcej dodać ani uczynić go doskonalszym (por.
Kol 1,24). Jednak człowiek, jeśli tylko staje się uczestnikiem cierpień
Chrystusa, dopełnia tego cierpienia, przez które Chrystus dokonał
odkupienia świata i człowieka. Odkupienie Chrystusa jest bowiem
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otwarte na każde ludzkie cierpienie, ponieważ miłość zadośćczyniąca
Ojcu za grzech świata, otwarta jest na każdą ludzką miłość ukrytą w
cierpieniu (por. SD, 23), gdyż miarą nie jest ogrom cierpień, lecz miłość.
W cierpieniu człowiek jednocząc się z Chrystusem, odnajduje nową
miarę własnego człowieczeństwa – staje się kimś innym niż przed
doświadczeniem cierpienia. W tej szczególnej godzinie próby, człowiek
nabiera duchowej dojrzałości, która prowadzi do refleksji i przemiany
życia (por. SD, 22-23). Choroba bowiem ma moc oczyszczającą
wewnętrznie człowieka i w wielu przypadkach może być aktem
ekspiacyjnym za grzech osobisty lub drugiego człowieka.
9.2.2. Modlitwa i choroba
Podejście wiary u osoby chorej daje głęboką nadzieję na
wyzdrowienie oraz otwiera człowieka, by spojrzał na to doświadczenie
w kategoriach duchowych, jako Boży zamysł udoskonalenia ludzkiego
ducha (por. KKK 1504). Uwznioślenie ludzkiego ducha wprowadza go
na wyżyny modlitwy, którą w przypadku chorego, staje się sama
choroba. Przechodząc przez kolejne fazy, chory doświadcza najpierw
prośby o uzdrowienie, która połączona jest z różnymi deklaracjami
moralnymi w odniesieniu do życia po odzyskaniu zdrowia: zmianą
postępowania, nawrócenie, większą gorliwość w praktykowaniu wiary,
itd. Z czasem człowiek powoli zaczyna akceptować stan swej choroby,
dostrzegając w niej wyraz Bożej woli. W końcu chory wchodzi w sens
swej choroby i czyni z niej modlitwę – już nie modli się przeciwko niej,
lecz z nią i przez nią – ona staje się drogą do Boga.
Chrystus nie zawahał się oddać swego życia za życie świata i każdego
człowieka (por. J 3,16-17. 10,17-18. 18-11; Ef 2,1; Hbr 2,9-11). Stąd
chrześcijanin jest powołany do analogicznego składania w ofierze
własnych cierpień za zbawienie innych ludzi. Taką możliwość daje
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świadome przyjęcie do swego serca i umysłu obrazu cierpiącego
Chrystusa, który konał w męce krzyżowej. To wyrwanie się z bierności
swego bólu i cierpienia, czyni chorego sprawnym duchowo i zdolnym
do działania na zewnątrz. Choroba sprawia, że rodzi się w nim swego
rodzaju misja do spełnienia, której celem jest zbawienie innych.
9.3. Modlitwa pracą
Praca ludzka należy do rzeczywistości, które są naznaczone trudem i
pewnym duchem ofiary. Stąd też można dzięki właściwej intencji,
nadać jej modlitewny charakter. W ten sposób każde dobre zajęcie
może stać się modlitwą, składaną Bogu za zbawienie siebie i świata.
9.3.1. Sens ludzkiej pracy
Każdy człowiek jest powołany do pracy, która w Bożym zamyśle jest
czynienie sobie ziemi poddanej i tworzeniem nowych jakości bytu w
służbie ludzkości. Stąd ludzka praca jest udziałem w stwórczym dziele
Boga, który dał człowiekowi we władanie wszelkie dobra materialne.
9.3.1.1. Pojęcie pracy
Praca ludzka jest tworzeniem i wymianą pewnych dóbr lub
świadczeniem usług gospodarczych. Z punktu widzenia katolickiej
nauki społecznej, pracę można zdefiniować jako wolną, choć naturalnie
nie konieczną działalność człowieka, wypływającą z poczucia
obowiązku, połączoną z trudem i radością, mającą na celu tworzenie
użytecznych społecznie wartości duchowych i materialnych.

146

9.3.1.2. Obraz pracy w Piśmie świętym
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1,27),
został powołany, by czynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28), aby ją
uprawiał i doglądał (por. Rdz 2,15) oraz według własnego upodobania
korzystał z jej owoców (por. Rdz 2,16). Człowiek zatem został powołany
do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga poprzez doskonalenie ziemi i
świata. Biblia kładzie również nacisk na wysiłek i uciążliwość pracy
człowieka (por. Rdz 3,17). Pismo święte podkreśla wartość pracy i
godność człowieka pracującego, porównując jego pracę z trudem
stworzenia świata przez Boga (por. Wj 23,12). Biblia chwali
pracowitość (por. Mdr 31,10nn) i gani wszelkie nadużycia i
niesprawiedliwość w pracy (por. Mdr 4,6nn; Wj 1,11; Kpł 19,13; Pwt
24,14).
W Ewangelii Chrystus otacza się ludźmi pracy, którym głosił
wyzwolenie dzięki łasce (por. Mt 11,28).
Obowiązek pracy wielokrotnie podkreślał św. Paweł (por. Ef 4,28;
1Tes 4,11; 2Tes 4,10nn), który także ukazywał wartość pracy ludzkiej
swoim przykładem (por. 1Kor 4,12; 1Tes 2,9; 2Tes 3,7nn).
9.3.1.3. Kościół pierwszych wieków wobec pracy
Epoka patrystyczna stanowi kontynuację etosu pracy. Znamienne
wskazanie dla chrześcijan podaje Didache „ażeby wśród was bez pracy
nie był żaden chrześcijanin”. Ojcowie Kościoła podkreślają jej wartość.
Zarówno św. Augustyn, jak i Orygenes, podkreślają jej twórczy
charakter i dostrzegają w niej udział w dziele stworzenia oraz widzą
możliwość łączenia jej z modlitwą (modlitwa pracą).
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9.3.1.4. Praca z miłością
Bóg uczynił człowieka koroną stworzenia i poddał jego rozumnej
władzy cały świat (por. Rdz 1,28-30). Powołanie człowieka do istnienia
było podyktowane miłością Boga, stąd udział w dziele doskonalenia
świata winien być odpowiedzią na miłość Boga – praca z miłością. Ta
miłość Stwórcy, oprócz faktu stworzenia, najpełniej objawiła się w
dziele odkupienia. Praca zatem podejmowana jako odpowiedź na
zbawcze dzieło Boga w duchu poświęcenia i ofiary, może stać się
odpowiedzią miłości. Praca w tym kontekście nabiera charakteru
zbawczego. Praca podejmowana z miłością ku Chrystusowi i bliźnim
oraz we współdziałaniu z nimi, łączy człowieka z Mistycznym Ciałem
Chrystusa. W ten sposób chrześcijanin w pracy odnajduje cząstkę
Chrystusowego krzyża i staje się uczestnikiem Odkupienia (por. LE, 27).
9.3.1.5. Doskonalenie świata i człowieka
Doskonalenie świata przez pracę jest czynieniem go bardziej
ludzkim, sprzyjającym rozwojowi i doskonaleniu człowieka oraz
osiąganiu jego celów. W tym sensie władza nad światem jest służeniem
dobru świata i wszystkich ludzi. Doskonalenie to tworzenie nowego
dobra, nowych wartości, gdyż mają one sens i tylko takie działania
można nazwać pracą. Doskonalenie człowieka przebiega w podwójnym
kluczu znaczeniowym:
 autokreacja jako rozwój zewnętrzny – moralny i fizyczny;
 rozwój darów duchowych, rozwój psychiczny.
Na tej drodze urzeczywistnia się człowieczeństwo – człowiek bardziej
staje się człowiekiem – osobą (ten, który pozostawi siebie w tym, co
robi). Praca ludzka zatem ma wymiar rzeczowy – kreowanie lepszej
rzeczywistości oraz osobowy – doskonalenie siebie. Nie ma znaczenia
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rodzaj wykonywanej pracy: zarówno artysta, jak i robotnik
niewykwalifikowany, tworzą nowe jakości i w każdej z nich zostawiają
siebie i wyrażają siebie poprzez pracę. Człowiek zatem jest ponad
całym procesem produkcyjnym i jako podmiot pracy ma prawo
domagać się dla siebie godnych warunków jej wykonywania, by nie
stać się jednym z wielu elementów warsztatu, obok maszyny i surowca
(por. LE, 9). Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej ukazuje pracę jako
przemianę świata i człowieka. Przemienianie świata ma jednak o tyle
sens, o ile ten świat staje się lepszy, piękniejszy i bliższy człowiekowi.
Człowiek jednak wpierw musi poznać świat i nim się zafascynować,
odnaleźć siebie na jego tle, przeżyć emocje i radość tworzenia, aby
przekazać otaczającej go rzeczywistości cząstkę swego ducha.
9.3.1.6. Duch ofiary
Nieodłącznie z trudem łączy się duch ofiary, który jest wyrazem i
dowodem miłości, które nadają pracy ludzkie oblicze. Dzięki temu
człowiek poprzez pracę uczestniczy w dziele, które Chrystus podjął z
miłością, poddając się cierpieniu na drzewie krzyża (por. LE, 27).
9.3.2. Praca i modlitwa
Chrześcijaństwo od samego początku łączyło pracę z modlitwą,
dzięki której człowiek wznosił się na wyżyny życia duchowego oraz
postrzegał pracę jako jeden z elementów rozwoju wewnętrznego.
Nawet najbardziej banalna i monotonna praca, w połączeniu z
modlitwą dodaje człowiekowi skrzydeł sprawiając, że zaczyna z
miłością patrzeć na swe żmudne wysiłki, łącząc je ze zbawczym dziełem
Chrystusa. Modlitwa zawsze jest przygotowaniem do świadomego i
dobrego wykonywania swoich obowiązków, staje się refleksją nad tym,
co człowiek chce zrobić i co chce osiągnąć poprzez pracę, a ponadto
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modlitwa poprawia zdolność planowania i organizację pracy, gdyż
wewnętrznie uspokaja i wycisza człowieka. Czas poświecony Bogu w
pracy, nigdy nie jest czasem straconym, gdyż uczestnicząc w aktywnym
współdziałaniu ze Stwórcą, w modlitwie człowiek Jemu powierza swoje
działania i wysiłek. Jest ona darem dla Boga i bliźnich, którzy pełniej
stają się obecni w modlitwie. Modlitwa w pracy i przez pracę
wypośrodkowuje życie człowieka sprawiając, że nie jest ono ani
czystym aktywizmem, ani też mistycznym kwietyzmem, lecz
połączeniem aktywności z mistyką. Modlitwa pracą jest świadomością
współdziałania ze Stwórcą, oddawaniem czci Jego mądrości i dobroci,
gdy człowiek doskonali Jego dzieło i wydobywa z niego piękno.
Modlitwa pracą to aktywizacja duszy i ciała ku chwale Boga i dla dobra
innych ludzi. Modlitwa pracą to radość i fascynacja tym, co powstaje w
wyniku ludzkiej działalności. W ten sposób praca staje się
dopełnieniem udręk Chrystusa (por. 1Kor 6,15) i udziałem w zbawczym
Jego dziele.
9.4. Wszelkie dobre działanie i przeciwności
Intencja sprawia, że wszelkie godziwe ludzkie działanie może nabrać
modlitewnego charakteru. Dlatego wymiar modlitewny mogą mieć
różne czynności dnia codziennego, które człowiek dzięki uwznioślającej
je intencji, czyni aktami modlitwy.
Podobny wymiar mogą mieć wszelkiego rodzaju przeciwności,
trudności czy niewygody, które człowiek napotyka na swojej drodze.
Dzięki intencji, mogą one stać się aktami wynagradzającymi za własne
lub innych grzechy.

***
Modlitwa przybiera różne formy i wymiary. Dzięki jednak intencji
każda niemal czynność dnia, wykonana dobrze i uczciwie, z miłości do
Boga i bliźniego, dobra sama w sobie, może stać się aktem modlitwy
miłym Bogu, który przyniesie błogosławione owoce.
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ROZDZIAŁ X
„MODLITWA PAŃSKA” JAKO WZÓR MODLITWY
DOSKONAŁEJ

Modlitwa „Ojcze nasz”, której Chrystus nauczył swoich uczniów
(por. Łk 11,1-2), jest wyrazem Chrystusowego ducha, który po
synowsku nieustannie jest zaangażowany w sprawy swego Ojca (por.
Łk 2,49). Przekazując swemu Kościołowi tę modlitwę, Chrystus zostawił
wzór życia po synowsku – zjednoczonego z Ojcem. Chcąc zatem
naśladować Chrystusa, człowiek winien nieustannie modlić się i
kontemplować zostawioną przez Niego modlitwę (por. JC 75, 9).
„Modlitwa Pańska”, oprócz faktu, że jest modlitwą samą w sobie,
stanowi również wzór modlitwy w ogóle. Kolejne jej elementy tworzą
bowiem w całości strukturę pewnego schematu modlitwy, który
odpowiada poszczególnym etapom modlitewnego spotkania z Bogiem.
10.1. Struktura „Modlitwy Pańskiej”
„Modlitwa Pańska” jest typową modlitwą prośby (por. Łk 11,2-4), w
której po odniesieniu do Adresata modlitwy (inwokacja „Ojcze nasz”),
następują prośby o charakterze hołdu:
 uroczyste świętowanie imienia Ojca;
 nadejście królestwa Ojca.
Po nich następują kolejno trzy błagania, które wyrażają synowski
stosunek człowieka do Boga:
 darowanie chleba codziennego;
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 przebaczenie win;
 ochrona przed pokusami.
Modlitwa ta nieco zmodyfikowana przez tradycję Kościoła, nosi nazwę
„Modlitwy siedmiu próśb”. Po postawieniu człowieka w Bożej
obecności (inwokacja „Ojcze nasz”), następują trzy prośby teologalne,
wyrażające chwałę Boga:
 święć się imię Twoje;
 przyjdź królestwo Twoje;
 bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Cztery kolejne prośby ukazują drogi dojścia do Boga i poddają ludzką
nędzę Jego łasce:
 chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
 odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom;
 nie wódź nas na pokuszenie;
 zbaw nas ode Złego (por. KKK 2803).
„Modlitwa Pańska” jest modlitwą synów Bożych. Ten darmowy dar
przybrania za synów, wymaga od człowieka nieustannego nawracania
się i nowego życia. Modlitwa ta powinna zatem rozwinąć w człowieku
dwie podstawowe dyspozycje: pragnienie i wolę upodobnienia się do
Chrystusa, które zostało człowiekowi dane w akcie stwórczym, lecz
zniekształcone na skutek grzechu, zostało człowiekowi na nowo
przywrócone dzięki łasce. Ten związek wzajemnej przynależności
człowieka i Boga przez miłość i wierność (por. Oz 2,21-22. 6,1-6),
domaga się właściwej odpowiedzi – czynami dzieci Bożych (por. KKK
2784; KKK 2787).
Modlitwa „Ojcze nasz”, jak uczy wielu Ojców Kościoła, jest modlitwą
podstawową, w której streszcza się cała Ewangelia i wszystkie
zapowiedzi proroków Starego Testamentu, którzy ukazywali Boga jako
Ojca swego ludu. Stąd stanowi ona wzór modlitwy doskonałej, którą
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wspólnota dzieci Bożych wielbi i błaga swego Ojca o stosowne dobra
oraz od niej zaczyna każdą inną formę modlitwy (por. KKK 2761; KKK
2768). Modlitwa ta zawiera bowiem wszystko, co chrześcijanin
potrzebuje do życia duchowego.
Modlitwa „Ojcze nasz” jest modlitwą dzieci Bożych, które proszą
swego Ojca o dobro. W życiu człowieka w sposób szczególny modlitwa
ta nabiera znaczenia, gdy pobudzony Bożą miłością, jako Boże dziecko
uwielbia, przeprasza i prosi Ojca, by jego życie stało się miejscem
wypełnienia się „siedmiu próśb”, by w ten sposób w jego życiu
zakrólował Bóg.
10.2. Adresat modlitwy
Podejmując modlitwę, człowiek musi zdawać sobie sprawę do kogo
ją kieruje. Autentyczna świadomość tego faktu radykalnie wpływa na
przebieg i owocność modlitwy.
Poszczególne wezwania „Modlitwy Pańskiej” rozpoczyna inwokacja
„Ojcze nasz”, wskazująca na relacje istniejące pomiędzy Bogiem i
człowiekiem.
10.2.1. Bóg-Ojciec
W powszechnym rozumieniu ojcem nazywa się osobę dającą życie
lub kogoś, komu człowiek winien jest szczególną wdzięczność. W
Starym Testamencie słowo „ojciec” jest wielokrotnie użyte w
odniesieniu do Boga (por. Pwt 32,6; 1Krl 7,14; Jer 3,19; Mal 1,6; Mdr
14,3; Syr 23,1). Podobne fragmenty można znaleźć w odniesieniu do
synów i córek, których Bóg jest ojcem (por. Rdz 6,2; Pwt 32,19-20l Iz
1,2. 63,8, Jer 3,19; Mdr 12,19). Bóg bowiem przybrał rodzaj ludzki za
swoich synów i córki w Jezusie Chrystusie. W sakramencie chrztu
człowiek otrzymał przybrane synostwo i został włączony w Ciało
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Chrystusa, W ten sposób człowiek został upodobniony do Chrystusa,
zaś przez namaszczenie Duchem Świętym, który od Ojca i Syna
pochodzi, uczynił człowieka „namaszczonym”. Rzeczywiście Bóg
przybrał człowieka za swoich synów i córki (por. 1J 3,1), którzy przeszli
nowe narodzenie w wymiarze duchowym (por. J 1,13. 3,6). Boża łaska
sprawia, że Bóg dopuszcza człowieka do udziału w swoim Bóstwie (por.
2P 1,4) i czyni chrześcijan swymi przybranymi dziećmi. W Bogu zatem
realizuje się prawdziwe ojcostwo i macierzyństwo względem człowieka
(por. KKK 2782). Wiele tekstów biblijnych stawia Boga w podwójnej roli
– ojca i matki. Stąd można mówić także o macierzyńskiej roli Boga:
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha
syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o
tobie” (Iz 49,15) oraz drugi fragment „Choćby mnie opuścili ojciec mój i
matka, to jednak Pan mnie przygarnie” (Ps 27,10).
Chrystus zostawił obraz Boga, który jest: doskonały (por. Mt 5,48),
miłosierny (por. Mi 7,18), daje dobre dary (por. Mt 7,11), prowadzi i
chroni (por. J 10,27-29), zależy mu na człowieku (por. 1P 5,7), karci w
razie potrzeby (por. Hbr 12,5-11), troszczy się i karmi (por. Dz 11, 3-4),
sądzi obiektywnie (por. 1P 1,17), przybiera za synów (por. Rz 8,15).
Chrystus zostawił obraz Boga ukryty w aramejskim słowie Abba,
którego potocznie używały dzieci w odniesieniu do swoich ojców (por.
Mk 14,38; Rz 8,15; Ga 4,6). Nie ma żadnych dowodów, by kiedykolwiek
wcześniej używano tego terminu w stosunku do Jahwe.
Słowo „Ojcze” daje ufność, gdyż zwraca się nie tylko do Boga, ale
przede wszystkim do Ojca, który wysłuchuje wszystkich próśb swoich
dzieci oraz wzywa do naśladowania dobroci Ojca (por. Ef 5,1-2).
Naśladowania dobroci Ojca najpełniej dokonuje się w miłości. Miłość
przekłada się na miłosierdzie i przebaczenie (por. Łk 6,36; Ef 4,32).
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10.2.2. Nasz Ojciec
Drugim elementem inwokacji rozpoczynającej „Modlitwę Pańską”
jest zaimek „nasz”, który określa wspólną rzeczywistość wielu osób. W
zjednoczeniu z Jego Synem, Kościół tworzy komunię wierzących.
Modląc się zatem do „naszego Ojca” (por. Ef 4,6), chrześcijanie modlą
się w jedności ze wszystkimi wierzącymi. Modlitwa „Ojcze nasz”
zakłada zatem powszechne braterstwo chrześcijan we wspólnocie w
jedynym Ojcu wszystkich (por. KKK 2790).
Rozpoczynając modlitwę słowami „Ojcze nasz”, człowiek wchodzi w
szczególny rodzaj relacji z Bogiem, który ukazuje mu sposób
odnoszenia się w codziennym życiu do innych ludzi. Świadomość
bowiem przynależności do wielkiej wspólnoty dzieci Bożych,
zobowiązuje do troski i miłości o tę wspólnotę, począwszy od swoich
najbliższych.
Modlitwa musi być świadomym aktem. Człowiek winien zdawać
sobie w pełni sprawę przed Kim staje. Świadomość ta bowiem
warunkuje sposób odnoszenia się do Boga jako najlepszego Ojca, który
troszczy się o wszystkie swoje dzieci.
10.2.3. Ojciec w niebie
Niebo jest stanem istnienia Boga, w którym błogosławieni i święci
mogą oglądać Jego majestat twarzą w twarz (por. 1Kor 13,12). Niebo
jest ponad tym wszystkim, co człowiek zdoła powiedzieć o świętości
Boga. On pozostaje zawsze jako Inny, który przewyższa wszystko, co
ziemskie i stworzone. Zasadnicza różnica tkwi w sposobie Bożego
działania w duszy człowieka na ziemi i po jego śmierci. Oglądanie Boga
na ziemi dokonuje się „oczyma wiary”, po śmierci zaś ludzie zbawieni
dostępują uszczęśliwiającej wizji w pełni. W swej ziemskiej kondycji
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człowiek doświadcza Boga w pokorze i prostocie serca, ponieważ
właśnie tacy ludzie są „w przedsionku nieba” i Bóg chętnie przebywa w
ich prawych sercach. Modlitwa człowieka prawego otwiera jego serce
na Bożą obecność tak, iż Bóg staje się bliski i z łatwością wysłuchuje
wołania człowieka (por. KKK 2794).
Słowa te stają się dla chrześcijan wezwaniem do świętego życia.
Wezwanie to winno pobudzać pragnienia chrześcijan ku rzeczom
niebieskim i kierować wszystkie dążenia do dziedzictwa, które czeka na
człowieka u Ojca w niebie (por. Kol 3,2). Niebo jest domem Ojca, a więc
także Ojczyzną człowieka. Po grzechu, który skazał ludzkość na
wygnanie, przez pokutę i nawrócenie człowiek może tam powrócić
(por. Łk 15,18), bowiem w Chrystusie wszystko zostało pojednane z
Ojcem (por. KKK 2795).
Człowiek stając do modlitwy „Ojcze nasz” podejmuje zaproszenie
Boga, który wzywa go do świętości, by modląc się do Ojca niebieskiego,
zmierzał do swej niebieskiej Ojczyzny.
10.3. Wzór modlitwy
Poszczególne prośby wchodzące w skład „Modlitwy Pańskiej”
tworzą następujące po sobie elementy codziennej modlitwy człowieka.
„Modlitwa Pańska” stanowi kwintesencję modlitw człowieka, gdyż
zawiera w sobie syntezę tego, o co i w jaki sposób należy się modlić.
10.3.1. Święć się imię Twoje – uwielbienie Boga
Święty Bóg jest inny od wszystkiego, co ziemskie (por. iz 57,15). Bóg
istniejący ponad najdoskonalszymi stworzeniami, bez początku i końca,
wyłączony ze wszystkiego, co nieczyste i grzeszne, godny jest wszelkiej
chwały. Święty Bóg, który wszedł w życie ludzkości i obdarza ją
uczestnictwem w świętości własnego bytu. Oddawanie chwały Bogu w
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znacznym stopniu zależy od postawy życia i modlitwy poszczególnych
chrześcijan. Bóg bowiem przez swoją świętość zbawia i uświęca
wszelkie stworzenie, gdyż „nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dz 4,12).
Człowiek wypowiadając niniejszą prośbę, niejako zobowiązuje się, by
uwielbiać Boga, nie tylko słowem, ale przede wszystkim własnym
życiem. Złe i haniebne życie człowieka, znieważa imię Boże (por. Rz
2,24; Ez 36,20-22).
Uwielbiając Boga człowiek pragnie włączyć się w misterium
świętości, abyśmy „byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Et 1,9.
Por. także KKK 2807).
W ten sposób osoba ludzka staje się
autentycznym świadkiem, który świętością swego życia dowodzi
świętości Boga, dla którego żyje, w imieniu którego kocha i któremu
służy. Świadectwo takie pobudza innych do wiary i chwały (por. Mt
5,16).
Każda modlitwa uwielbienia jest moralnym zobowiązaniem do życia,
które będzie chwałą Boga.
Jeden z Ojców Pustyni nie umiejąc się modlić, ograniczał się do
mówienia Bogu pochwał. W tej prostej modlitwie zawierał on całość
chwały, jaką człowiek może oddać swemu Stwórcy.
10.3.2. Przyjdź królestwo Twoje – prośba o rzeczy wielkie
Temat królestwa Bożego zajmuje centralne miejsce w „Modlitwie
Pańskiej”, ponieważ jej zasadniczym elementem jest prośba o
królestwo Ojca, które ma przyjść na ziemię. Pozostałe zaś prośby
stanowią wprowadzenie lub przedłużenie tej zasadniczej prośby.
Przyjście Bożego królestwa na ziemię ściśle związane jest z
zapanowaniem Bożej chwały w człowieku i na całej ziemi. Stąd
urzeczywistnienie tego momentu skłania do ustawicznej modlitwy w
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tej intencji. Ten szczególny moment ma nastąpić wraz z ponownym
przyjściem Chrystusa na ziemię, na które Kościół od czasów
Pięćdziesiątnicy nieustannie przygotowuje chrześcijan. Wraz z
przyjściem Chrystusa, nastąpi Jego wieczne panowanie w królestwie
sprawiedliwości, prawdy miłości, pokoju i radości (por. Rz 14,17).
Człowiek pragnie żyć w prawdzie, która została zdeprecjonowana przez
kłamstwo i fałsz, nieustannie wprowadzające człowieka w błąd. Tylko
Bóg, jedyny Prawdomówny jest w stanie zagwarantować całą prawdę.
Człowiek szuka i pragnie także miłości i chce do niej przylgnąć całym
swym jestestwem. Na ogół szuka jej w miejscach, gdzie jej nie ma lub
znajduje się tylko przejściowo. W królestwie Ojca znajdzie ją w pełni i
na zawsze.
„Tam” będzie panowała najwyższa sprawiedliwość, gdyż życie
wieczne odziedziczą tylko sprawiedliwi (por. Mt 5,6). „Tam”
wyzwolone stworzenie z wszelkiej niewoli będzie autentycznie wolne
od wszystkiego, co „tu” zniewala i ogranicza. Królestwo Boga jest
królestwem prawdy i miłości, ponieważ człowiek stanie wobec
najwyższej Prawdy i Miłości. Królestwo Ojca zapewnia także wszelką
obfitość, trudną nawet do określenia w ludzkich kategoriach,
zawieszonych w materii i czasie (por. 1Kor 2,9). Powodem tego, będzie
powszechne pragnienie tego, czego pragnie Bóg. Całkowite
zjednoczenie z Bogiem znajdzie swe urzeczywistnienie przede
wszystkim w zjednoczeniu woli, które pozwoli królować w królestwie
Ojca wszystkim zbawionym. Współczesny człowiek, żyjący w czasach
ostatecznych, prowadzi walkę między „ciałem” i „duchem” (por. Ga
5,16-25). Przyjście królestwa Bożego zniweluje dysharmonię
panującą między tym, co cielesne i tym, co duchowe, i w Bogu
człowiek stanie się pełną jednością (por. KKK 2819).
Wielu ludzi, świętych i błogosławionych, wyprzedziło już nas
w drodze do niebieskiej Ojczyny. Byli to nasi patronowie,
ulubieni święci, do których chętnie zwracamy się w różnych
sprawach. Ci wszyscy ludzie za swego życia budowli zadatki
królestwa Bożego na ziemi. Swoim życiem w prawdzie, miłości,
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sprawiedliwości, radości i pokoju udowadniali światu, że
możliwe jest panowanie Królestwa Bożego już na ziemi. Prosić
zatem o rzeczy wielkie oznacza prosić, by współczesny człowiek
przejął od nich cząstkę tego ducha Bożego, który dawał im siły i
moc do życia w świętości.
Wołanie o przyjście Królestwa Bożego jest wołaniem
człowieka o życie w pełni człowieczeństwa i świętości.
10.3.3. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi – słuchanie, co
Bóg mówi do człowieka
Prośba ta wyraża przylgnięcie ludzkiego serca do Boga, by oddając
się w niewolę miłości, zyskać autentyczną wolność dziecka Bożego.
Człowiek dzięki modlitwie rozpoznaje wolę Boga względem siebie (por.
Rz 12,2; Ef 5,17) i zdobywa moc do jej wypełnienia (por. Hbr 10,36).
Wypełnienie woli Ojca jest bowiem gwarantem zdobycia królestwa
Niebieskiego (por. Mt 7,21. Por. także KKK 2827).
Pierwszym powołaniem i wolą Ojca jest zbawienie wszystkich ludzi
(por. 1Tm 2,4; 2P 3,9; Mt 18,14)). Dokonuje się to przez miłość, którą
człowiek winien darzyć wszystkich bez wyjątku. Modląc się o
wypełnienie się woli Ojca, człowiek prosi o spełnienie się zamysłu
życzliwości Boga względem ludzkości, by wszystko zjednoczyć na nowo
w Chrystusie (por. Ef 1,9-11. Por. także KKK 2822-2823).
Każda modlitwa musi mieć swój czas zasłuchania się w głos Boga. W
tym momencie ciszy, człowiek doznaje wewnętrznych natchnień, które
często są wyrazem Bożej woli. Tylko w ciszy człowiek jest w stanie
usłyszeć głos Boga, który często jest prostym oświeceniem czy
przypomnieniem ważnych dla człowieka spraw.
Dzieci Boże odczytując wolę Ojca w ciszy na modlitwie, pragną ją
urzeczywistniać w swoim życiu. Nie ograniczają się jednak tylko do
przykazań, nakazów i obowiązków swego stanu, które przede
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wszystkim są wyrazem woli Bożej (por. Mt. 7,21, ale również są
gotowe spełniać Jego życzenia, upodobniając się do swego Stwórcy
(por. Kol 3,19). „Stąd też mówimy Bogu «Bądź wola Twoja» jak
chory, który pragnie czegoś od lekarza, lecz nie chce czegoś
szczególnego, ale zdaje się na lekarza; jeśliby jednak chciał
czegoś związanego ze swoją wolą, byłby głupcem. Tak i my – o
nic nie powinniśmy prosić Boga, jak tylko o to aby w nas stawała
się Jego wola, by Jego wola w nas się wypełniała” (św. Tomasz z
Akwinu).
Człowiek własną mocą nie jest zdolny wypełnić woli Ojca, lecz w
jedności z Chrystusem, który najdoskonalej wypełnił misję swego Ojca
(por. Hbr 5,8) oraz dzięki mocy Ducha Świętego, jest zdolny, by czynić
to, co podoba się Ojcu (por. J 8,29). Bóg w swoim działaniu nie
ogranicza swej woli tylko do jakiegoś konkretnego miejsca, lecz
rozciąga jej wypełnienie się na całe niebo i ziemię, by znikły z
niej grzech i wady, a wzrastały cnoty i miłość (por. KKK 2825).
„Bądź wola twoja” – słowa, które zobowiązują uczestników
„Modlitwy
Pańskiej”
do
świadomego
wyboru
podjęcia
urzeczywistniania w swoim życiu i w życiu świata, autentycznego
wyboru woli Boga, która przejawia się w Jego przykazaniach i
odwiecznym zamyśle zbawienia.
10.3.4. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj – dziękczynienie i
prośba o wszystkie bieżące sprawy
Człowiek, który szuka i pragnie królestwa Bożego, na drodze swego
życia potrzebuje pokarmu, który podtrzyma go przy życiu. Chrystus w
„Modlitwie Pańskiej” chce, by człowiek z synowską ufnością zwracał się
do swego Ojca o potrzebne mu w drodze do Ojczyzny niebieskiej dobra
materialne i duchowe (por. Mt 6,25-34). Dzieci zatem z synowską
ufnością zwracają się do Ojca o wszystkie potrzebne dobra, wiedząc, że
Bóg „daje pokarm w swoim czasie (Ps 104,27).
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Wezwanie to zobowiązuje także chrześcijan do dziękczynienia. Na
wzór Chrystusa, który prosił i dziękował, człowiek winien dziękować za
wszelkie dobra, które każdego dnia otrzymuje od Boga.
Ufne „daj” wyraża całkowitą zależność człowieka od Bożej
Opatrzności, która troszczy się o wszystkich ludzi (por. KKK 2830; KKK
2828-2829). „Modlitwa Pańska” wyraża troskę Boga o każdego
człowieka, co podkreśla użyty zaimek „nam”. Człowiek zatem swoją
modlitwą o stosowne dobra, obejmuje cały świat (por. KKK 2829).
Zaimek ten ma także inne znaczenia:
 „nasz” ponieważ chleb jest naturalnym pożywieniem człowieka;
 „nasz”, gdyż zdobywany jest w pocie czoła;
 „nasz”, ponieważ pochodzi od Boga i naszym staje się po
przyjęciu go jako daru.
Człowiek prosi o wszystkie dobra konieczne do życia, które zostały
wyrażone we wspólnym określeniu „chleb”, lecz termin ten zawiera w
sobie każdą słuszną ludzką potrzebę, bez której nie może się obejść.
Jednocześnie od człowieka wymaga się czujności, by nadmierne
potrzeby rzeczy materialnych, nie przysłoniły mu potrzeb duchowych,
które są gwarantem jego życia w Bogu.
Prośba o chleb określa także czas jego darowania, ponieważ
człowiek potrzebuje chleba materialnego codziennie. Jednak „nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych” (Mt 4,4). Człowiek, który przyjął Chrystusa do swego życia,
doświadcza Jego zmartwychwstania każdego dnia, ponieważ On żyje
na wieki i Jego „dzisiaj” staje się „dzisiaj” człowieka (por. KKK 2836).
Wprawdzie pod słowem „chleb” rozumie się wszystko, co człowiek
potrzebuje do życia, jednak nie mogą to być rzeczy nadzwyczajne,
wybredne czy wyszukane. Prosić o chleb, znaczy modlić się o rzeczy,
bez których człowiek nie może żyć.
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„Modlitwa Pańska” wyraża prośbę o chleb powszedni (epiousios) –
pokarm, który konieczny jest do życia lub w szerszym znaczeniu,
wszelkie dobro potrzebne człowiekowi. W tym terminie kryje się także
Chleb Życia, którym jest sam Chrystus, dający życie wieczne. W tym
kontekście Eucharystia staje się wypełnieniem tej prośby, ponieważ
właśnie ona karmi każdego dnia. „Chleb powszedni” to również
czytania mszalne, hymny i inne modlitwy wypowiadane każdego dnia.
Chrystus zatem sam jest chlebem, który podtrzymuje ludzkiego ducha
w codziennym pielgrzymowaniu (por. KKK 2837).
Prośba o chleb winna przemieniać się także w sprawiedliwość
społeczną. Chodzi bowiem o chleb dla wszystkich, rozdzielany każdemu
według sprawiedliwego podziału, by wszyscy mieli go wystarczająco.
Chrześcijaństwo bowiem wskazuje na odpowiedzialność za drugiego
człowieka i zdolność dostrzeżenia jego potrzeb (por. Łk 10,33-35).
Wołanie o chleb powszedni rodzi zobowiązanie, by umieć się tym
darem dzielić z ubogimi i potrzebującymi. Głód chleba w wymiarze
duchowym i cielesnym nie może pozostać obojętny dla modlących się,
gdy bliźni jest w potrzebie.
10.3.5. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom – modlitwa przebłagania połączona z
rachunkiem sumienia
Kolejna prośba kierowana do Ojca w „Modlitwie Pańskiej” ukazuje
Boga jako miłosiernego Ojca, który chce przebaczyć swoim dzieciom
ich grzechy. Chrystus ucząc swoich uczniów tej modlitwy, wskazuje w
tej prośbie gotowość Ojca do przebaczenia wszelkich win tym, którzy
Go o to proszą. Wezwanie zawarte w „Ojcze nasz” stawia jednak jeden
podstawowy warunek Bożego przebaczenia: „strumień miłosierdzia nie
może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie
przebaczyliśmy naszym winowajcom” (KKK 2840). Przebaczenie
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bowiem jest działaniem miłości, która domaga się miłości Boga i
drugiego człowieka (por. 1J 4,20). W tym kontekście przebaczenie win
człowieka przez Boże miłosierdzie musi być poprzedzone aktem wolnej
woli, która chce z serca przebaczyć swoim winowajcom (por. Łk 6,37,
por. także KKK 2840; KKK 2838).
Codzienny rachunek sumienia jest doskonałą okazją, by wybaczyć
wszelkie winy. Dopiero wtedy modlitwa nabiera właściwej sobie mocy i
jest prawdziwym dialogiem dzieci z Ojcem.
10.3.6. Nie wódź nas na pokuszenie – prośba o wytrwałość
Ludzki grzech jest skutkiem przyzwolenia na pokusę. Prośba ta
zatem w dosłownym tłumaczeniu brzmi: „abyśmy nie ulegli pokusie”
lub „nie pozwól, byśmy doznali pokusy”, ponieważ Bóg sam nie
podlega pokusom ani też nikogo nie kusi (por Jk 1,13). Człowiek prosi
zatem, by Bóg nie pozwolił mu wejść na drogę prowadzącą do grzechu
dzięki Duchowi Świętemu, który daje rozeznanie i moc. Pan bowiem
pozwala człowiekowi odróżnić pokusę jako próbę konieczną do
wewnętrznego wzrostu (por. Łk 8,13-15; Dz 14,22; 2Tm 3,12), od
pokusy, która prowadzi do grzechu (por. Jk 1,14-15).
Może zaistnieć także sytuacja, kiedy człowiek w swojej pysze
wystawia Boga na próbę, domagając się znaków. Wiele tego rodzaju
sytuacji opisuje Pismo święte, stąd w tym kontekście słowa prośby
zawarte w „Modlitwie Pańskiej” można również tłumaczyć jako: „nie
przywódź nas powtórnie do miejsca, gdzie my Ciebie kusiliśmy”.
Człowiek winien nauczyć się rozróżniać pomiędzy dwoma
sytuacjami: „być kuszonym” i „zezwolić na pokusę”. Kuszenie, które ma
na celu poddanie człowieka próbie, zazwyczaj przynosi wewnętrzne
owoce, których on sam nie jest w stanie rozpoznać, niemniej z
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pewnością w chwilach pokusy rozpoznaje on siebie, swoją nędzę i
zależność we wszystkim od Boga (por. KKK 2846-2847).
Nie popaść w pokusę zakłada wybór serca (por. Mt 6,21. 24) =
człowiek chcąc być wolnym, unika wszystkiego, co mogłoby w nim
wywołać jakąkolwiek pokusę lub jeśli już ona nadejdzie, stara się od
niej uciec w modlitwę i pożyteczne zajęcia. Bóg nigdy nie wystawia
człowieka na pokusy ponad jego siły (por. 1Kor 10,13), stąd każda
pokusa ma swój kres i w końcu ustaje (por. KKK 2848).
„Nie wódź nas na pokuszenie” – prośba, która winna być
świadomym wołaniem do Boga o uwolnienie od wszelkiego rodzaju
pokus, które zniewalają człowieka i prowadzą do grzechu. To wołanie
winno być jednak zawsze potwierdzone wolą odcinania się od
wszystkiego, co może osłabiać wolę człowieka i prowadzić do
moralnego zła.
10.3.7. Zbaw nas ode Złego – modlitwa o uwolnienie od wszelkiego
zła
Działanie szatana w świecie jest realną rzeczywistością, która dotyka
każdego człowieka i dziejów świata. Ostatnia prośba skierowana do
Ojca w „Modlitwie Pańskiej” wyraża pragnienie, by Bóg uwolnił
człowieka od wpływu złego ducha. Upadły anioł (diabolos) nieustannie
sprzeciwia się zamysłom Boga i Jego dziełu zbawienia. Ten ojciec
wszelkiego kłamstwa i zabójca ludzkiego ducha (por. J 8,44) sprowadził
grzech i śmierć na świat (por. Mdr 2,24, por. także KKK 2851-2852).
Terminem „zło” nie można określać jedynie sprawcę ludzkiego
grzechu, lecz także owoce, które grzech powoduje. Za grzechem
bowiem podążają:
 budzące się namiętności;
 bezwład woli;
 ludzka głupota;
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cierpienie fizyczne i psychiczne;
śmierć.

Istnieją modlitwy, które wyrażają prośbę o uwolnienie od zła:
powietrza, głodu, ognia, wojny i niespodziewanej śmierci (suplikacje).
Modlitwa Kościoła obejmuje swoim zasięgiem wszystkie postaci zła
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, które mogą dosięgnąć ludzkiej
egzystencji (por. KKK 2854).
Bóg uwalnia od zła w różny sposób:
 nie dopuszcza, by zło przyszło na człowieka, gdy wie, że nie jest
on w stanie jemu sprostać;
 obdarza pociechą, która pozwala znieść doznawane cierpienie i
zło;
 obdarza w obfitości dobrem, które osładza niejako
niegodziwość zła.
Choć człowiek doświadcza obecności zła w swoim życiu pod różnymi
postaciami, Bóg jednak wysłuchuje modlitwy pokornych i w sobie
wiadomy sposób rekompensuje zło, które spada na człowieka lub nie
dopuszcza, by ten cierpiał ponad miarę.
Człowiek prosząc o uwolnienie od zła, wpisuje się w nurt wspólnej
modlitwy całego Kościoła, który prosi o wybawienie całej ludzkości od
wszelkiego zła, jakie mogłoby zagrażać jej egzystencji fizycznej i
duchowej. Rozszerzając swoją modlitwę na cały świat, człowiek daje
wyraz zaangażowania w całość życia Kościoła i świata, co dobitnie
wyraża zaimek „nas”, „nasz”, świadczący o powszechności Bożego
ojcostwa względem całej ludzkości.
„Ale nas zbaw ode Złego”, który toczy nieustanną walkę z Bogiem i
Jego wiernymi, doświadczając ich w różny sposób. Modlitwa
pokornych jest jednak w stanie wyjednać uwolnienie od zła i jego
wpływu.
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10.3.8. Amen - końcowa doksologia
Końcowe „Amen”, które stanowi zakończenie każdej modlitwy, jest
potwierdzeniem ważności i aktualności wszystkich wypowiedzianych
słów (por. Ap 7.11-12). Owo „Amen” jest potwierdzeniem nie tylko
prawdziwości wypowiadanych słów, ale także zgodą na Boży zamysł
(por. Łk 1,38), który człowiek ma do wypełnienia (por. KKK 2856).
***
„Modlitwa Pańska” jest kwintesencją i wzorem modlitwy
chrześcijańskiej, z której każdy element jest koniecznym fragmentem
całości struktury dialogu z Bogiem. Wprowadzanie w życie słów
zawartych w modlitwie „Ojcze nasz” do osobistej modlitwy człowieka
jest gwarantem rozwoju duchowego.
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ROZDZIAŁ XI
MODLITWA A ODPUSTY

Wiele aktów pobożności przez Kościół zostało obdarzonych
przywilejem odpustu. Raz po raz słyszymy o możliwości uzyskania
odpustu zupełnego lub cząstkowego, podczas różnego rodzaju
okoliczności, uroczystości religijnych czy odpustów parafialnych.
Jednak mało jest wiernych, którzy do końca są świadomi, jak wiele
możliwości daje człowiekowi Kościół, by ten uwolnił się od kar za
grzechy popełnione po chrzcie i w ten sposób zniwelował lub w ogóle
uniknął mąk czyśćcowych. Nie wiele osób zdaje sobie sprawę jakie
modlitwy lub formy pobożności zostały obdarzone takim przywilejem.
Warto zatem kilka chwil uwagi poświęcić temu ważnemu dla
codziennego życia chrześcijańskiego zagadnieniu.
11.1. Teologia odpustów
Człowiek jako istota obdarzona w pełni wolnością przez Stwórcę,
ponosi również pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Nauczanie moralne Kościoła podkreśla, że każdy grzech zasługuje na
karę, przy czym rozróżnia się karę wieczną, wynikającą z całkowitego
odwrócenie się od Boga i Jego miłości (grzech śmiertelny), od kary
doczesnej, która pozostaje zawsze do odpokutowania, także po
otrzymaniu sakramentalnego rozgrzeszenia. Kara ta może zostać
odpokutowana za życia na ziemi lub po śmierci w czyśćcu. Zbawcza
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męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłużyły człowiekowi
odpuszczenie wszystkich grzechów i wszystkich kar, słusznie się za nie
należących. Stąd wynika nauka Kościoła na temat odpustów, które
wiążą się z różnymi dobrymi uczynkami (aktami pobożności), które
same w sobie mają wartość pokutną. Kościół obdarzając je przywilejem
odpustu, czyni je jeszcze pełniejszym znakiem zadośćuczynienia
dokonanego raz na zawsze przez Chrystusa. Te duchowe bogactwo
Kościół nazywa swoim skarbcem (por. KKK 1471-1474; 1476, por. także
ID, 1-5).
Nauka o odpustach opiera się również na wierze w komunię
świętych „między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej Ojczyzny,
czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi
jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miłości i bogata wymiana
wszelkich dóbr” (KKK 1475). Ta cudowna wymiana świętości przynosi
korzyść wielu innym ludziom.
Nie bez znaczenia są również zasługi Najświętszej Maryi Panny i
wszystkich świętych, którzy naśladując Jezusa Chrystusa, dzięki Jego
łasce wypełnili Boże powołanie w swoim życiu (por. KKK 1477).
Szafarzem darowania kar za grzechy jest Kościół, który na mocy
udzielonej mu przez Zbawiciela „władzy kluczy“, ma możliwość
dysponowania zasobami owego skarbca, udzielając hojnie wiernym
żywym, jak i zmarłym, oczyszczającym sie w czyśćcu, by mogli jak
najszybciej przejść do niebieskiej chwały (por. KKK 1478-1479).
Nauczanie Kościoła katolickiego opiera się przede wszystkim na
głębokim przekonaniu, że odkupieńcza męka, śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa stały się zadośćuczynieniem za wszelkie
grzechy i kary, które człowiek kiedykolwiek popełnił czy popełni. Ten
ponadczasowy wymiar odkupienia daje możliwość korzystania ze
zbawczych owoców męki ludziom wszystkich czasów. Kościół stojąc na
straży tego skarbca, pragnie swoich wiernych uwalniać od kar
doczesnych w różnych okolicznościach życia chrześcijańskiego.
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11.2. Podział odpustów i możliwość ich zyskania
Teologia dzieli odpusty na zupełny i cząstkowy, w zależności od
wymiaru darowanej kary. Odpust zupełny niweluje całkowicie karę
doczesną za odpuszczone już w sakramencie pokuty i pojednania
grzechy. Odpust cząstkowy zaś gładzi ją tylko po części, jednak do
końca nie wiadomo w jakim stopniu to czyni.
Wierny w celu uzyskania jednego z dwóch odpustów, który może
ofiarować za siebie lub za zmarłych, musi spełnić określone przez
Kościół wymagania.
11.2.1. Odpust zupełny
Każdy wierny może zyskać w Kościele katolickim odpust zupełny,
spełniając uprzednio następujące warunki:
 intencja otrzymania odpustu;
 stan łaski uświęcającej;
 brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
 przyjęcie Komunii świętej w dniu zyskania odpustu lub w
najbliższym czasie;
 modlitwa w intencjach papieża;
 wykonanie czynności, do której przypisany jest odpust.
Odpusty nie stanowią jakiejś taryfy ulgowej, lecz – jak widać z
powyższych wymagań – zmuszają wierzącego do większej gorliwości i
zaangażowania w przemianę swego życia. Owocność zatem odpustu
zupełnego w dużej mierze zależy od dyspozycji wewnętrznej
przyjmującego. Najtrudniejszym warunkiem uzyskania tego odpustu w
realiach grzesznego życia człowieka, jest brak przywiązania do zła,
które oznacza całkowite odwrócenie się umysłu i woli od grzechu, a
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zwrócenie się ku Bogu. Brak tej dyspozycji pozwala wiernemu przyjąć
tylko odpust cząstkowy.
Odpowiednia dyspozycja pozwala zyskać odpust zupełny, który
związany jest z wykonaniem jakiegoś pobożnego aktu.
Do czynności, za wykonanie których Kościół darzy wiernych
odpustem zupełnym należą:
 adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny;
 nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich
(św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej lub
św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Modlitwy Pańskiej i
Credo;
 odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa w święto tytułu
kościoła, w jakiekolwiek święto nakazane lub raz w roku w
innym dniu wybranym przez wiernego;
 błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi, choćby tylko przez
radio lub telewizję;
 nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za
zmarłych;
 pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w
Wielki Piątek Męki Pańskiej;
 odmówienie modlitwy: Oto ja o dobry i najsłodszy Jezu po
Komunii świętej przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy
piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek Męki Pańskiej;
 uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na
zakończenie kongresu eucharystycznego;
 uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
 publiczne odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) w
uroczystość Najświętszego Serca Jezusa;
 publiczne odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) w
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata;
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w godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby
sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić
jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj
odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy
posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem;
posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem,
krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są
pobłogosławione przez papieża, ewentualnie przez biskupa i
odmówienie Wyznania wiary w Uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła;
wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w ich
uroczystym zakończeniu;
pierwsza Komunia święta odpust zyskują ci, którzy po raz
pierwszy przystępują do Komunii lub pobożnie uczestniczą w tej
uroczystości;
sprawowanie lub uczestnictwo we Mszy świętej prymicyjnej;
odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie,
we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu
(wystarczy odmówić tylko jedną część);
sprawowanie lub uczestnictwo we Mszy świętej jubileuszowej z
okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa;
czytanie Pisma świętego przez pół godziny;
nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie i uczestnictwo w
świętych czynnościach;
jednorazowe nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod
diecezjalny i odmówienie tam Modlitwy Pańskiej i Credo;
odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem, podczas liturgii
w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej po Mszy świętej i w
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
odprawienie Drogi Krzyżowej na następujących warunkach:
o odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;
o musi być 14 krzyżyków;
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o rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne
rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej
stacji);
o wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej
(przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby
prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą
tego czynić), „przeszkodzeni” mogą przez pół godziny
pobożnie czytać i rozważać Mękę i Śmierć Chrystusa;
 nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub w
odpust Porcjunkuli (2 sierpnia); należy wtedy odmówić
Modlitwę Pańską i Credo;
 nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia i
odmówienie tam Modlitwy Pańskiej i Credo;
 nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Modlitwy
Pańskiej i Credo;
 nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich
założyciela i odmówienie tam Modlitwy Pańskiej i Credo;
 nawiedzenie kościoła lub kaplicy i uczestniczenie w świętych
czynnościach sprawowanych przez wizytatora, podczas trwania
wizytacji pasterskiej;
 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii w Wielka
Sobotę Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu.
Należy pamiętać, że taki odpust można zyskać tylko raz dziennie.
Wyjątek w tym względzie stanowi tylko odpust na godzinę śmierci,
który może być drugim odpustem zyskanym w ciągu jednego dnia.
Zdobywanie odpustów w pewnym sensie wyzwala w człowieku
zdolność przemieniania swego życia i udoskonalania go. Odpusty
zatem stanowią, z jednej strony wyzwolenie od kar doczesnych, a z
drugiej są jednocześnie środkiem terapeutycznym, zdolnym odmienić
życie wierzącego.
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11.2.2. Odpust cząstkowy
W Kościele katolickim istnieje także możliwość zyskania odpustu
cząstkowego, który tylko po części znosi karę doczesną za grzechy
popełnione po chrzcie. Zyskanie takiego odpustu obłożone jest
następującymi warunkami:
 intencja zyskania odpustu;
 stan łaski uświęcającej;
 wykonanie aktu, do którego przypisany jest odpust.
Tego rodzaju odpust można zyskać kilka razy w ciągu dnia, za każdym
razem, gdy nadarzy się ku temu sposobność.
Do czynności, które przez Kościół zostały związane z odpustem
cząstkowym należą
 odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa;
 nawiedzenie cmentarza w każdy dzień poza 1-8 listopada;
 odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski:
kolekta z czwartku po Popielcu);
 odmówienie aktów cnót teologalnych (wiara, nadzieja,
miłość) i aktu skruchy za grzechy;
 nawiedzenie Najświętszego Sakramentu;
 odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te,
devote);
 odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec
Ciebie, Panie;
 odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie;
 odmówienie modlitwy: Dzięki Ci składamy, Wszechmogący
Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen;
 odmówienie modlitwy: Aniele Boży;
 odmówienie modlitwy Anioł Pański lub, w okresie
wielkanocnym Królowo nieba;
 nawiedzenie cmentarza starochrześcijńskiego (katakumb);
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odmówienie Składu Apostolskiego lub Credo;
akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy
jakiejkolwiek pobożnej formuły;
odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych;
udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej;
odmówienie Psalmu 130;
odmówienie modlitwy: Panie, Boże Wszechmogący...
(Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia);
odmówienie modlitwy: Oto ja o dobry i Najsłodszy Jezu, po
Komunii świętej, przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy
dzień roku oprócz Wielkiego Postu;
odmówienie modlitwy: Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze
wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba
świętego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i
bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
prywatne odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi);
odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana, Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny,
do świętego Józefa, do Wszystkich Świętych;
odmówienie kantyku: Magnificat;
odmówienie modlitwy: Maryjo, Matko łaski, Matko
miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę
śmierci;
odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo
(modlitwa św. Bernarda);
odmówienie Psalmu 51;
uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed
Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i
Niepokalanym Poczęciem;
posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem,
krzyżem,
różańcem,
szkaplerzem,
medalikiem),
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pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona i odmówienie
Wyznania wiary w Uroczystość świętych Apostołów Piotra i
Pawła;
odmawianie Małych oficjów: o Męce Pańskiej, o
Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o
Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie;
odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną
modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne;
odprawienie rozmyślania;
odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się
za Papieża naszego... Odpowiedź: Niech go Pan strzeże,
zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi, i broni przed
nieprzyjaciółmi;
odmówienie modlitwy: O święta uczto;
słuchanie przepowiadanego słowa Bożego (kazania lub
homilii);
odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła;
uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia;
odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek;
odmówienie modlitwy: Racz, Panie nagrodzić życiem
wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia
Twego;
prywatne odmówienie różańca poza kaplica lub kościołem;
czytanie Pisma świętego przez mniej niż pół godziny;
odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia;
odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym;
odmówienie modlitwy: Święci Apostołowie Piotrze i
Pawle...;
w dniu liturgicznego wspomnienia jakiegoś świętego,
odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej,
zatwierdzonej ku czci danego świętego;
pobożnie uczyniony znak krzyża;
nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie;
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odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę;
odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem w dowolnym
czasie (oprócz dni wymienionych przy odpuście zupełnym);
 publiczne lub prywatne odmówienie hymnu: Ciebie Boga w
dowolnym czasie (oprócz dnia wymienionych przy odpuście
zupełnym);
 publiczne lub prywatne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu
Święty (Veni Creator) w dowolnym czasie (oprócz dni
wymienionych przy odpuście zupełnym);
 odmówienie modlitwy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca
wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal;
 odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin:
Kompleta po Nieszporach niedziel i uroczystości);
 nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji
pasterskiej;
 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w dowolnym czasie
(oprócz dni wymienionych przy odpuście zupełnym).
W ostatnich czasach odnosi się wrażenie, że wierni nie dbają o
zyskiwanie jakichkolwiek odpustów, nawet cząstkowych, których
uzyskanie nie stanowi większego problemu dla przeciętnego katolika. Z
pewnością winą za taka sytuację należy obarczyć styl współczesnego
życia i mentalność, która odpusty umieszcza gdzieś w mrokach
średniowiecza. Tymczasem ta praktyka powinna znaleźć swoje
poczesne miejsce obok innych praktyk życia chrześcijańskiego.
* * *
Korzystanie z dobrodziejstwa odpustów pobudza do modlitwy,
nawrócenia, ufności w zasługi Chrystusa i wiary we wspólnotę
świętych. Poznanie możliwości zyskania odpustów, z pewnością u wielu
katolików będzie powodem ich dowartościowania i częstszego
korzystania z możliwości ich zyskania w codziennym życiu.
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ZAKOŃCZENIE
Modlitwa chrześcijańska jest mówieniem i słuchaniem. Te dwie
rzeczywistości wzajemnie się przeplatają i uzupełniają, tworząc w
efekcie aktywną relację z Bogiem – spotkanie i wymianę miłości.
Owocem tej intymnej relacji jest zjednoczenie, nie tylko na poziomie
duchowym, ale także wolitywnym, gdyż człowiek w tej relacji odkrywa
swoje miejsce w świecie i rolę, jaką Bóg mu powierza. W tym
kontekście modlitwa jest zaproszeniem Chrystusa do życia człowieka i
wszystkich jego spraw, w których on żyje i pracuje.
Wielość różnych form modlitewnego spotkania: od modlitwy
werbalnej po kontemplację Chrystusa i Jego dzieła odkupienia,
odkrywa przed oczami człowieka bogactwo duchowej spuścizny
Kościoła, w który został on włączony przez sakramenty inicjacji
chrześcijańskiej. Trwając w modlitewnym dialogu, człowiek pogłębia
swoją miłość i jedność z Bogiem, stając się zaczynem jedności w swojej
rodzinie, społeczeństwie i świecie. W ten sposób modlitwa jednostek
przyczynia się do budowania królestwa Bożego już w tym świecie, gdzie
każdy chrześcijanin winnien być przykładem miłości
Codzienna kontemplacja słowa Bożego winna stać się dla osoby
ludzkiej słowem życia, które pokieruje krokami człowieka i doprowadzi
do pełnej jedności w Ojczyźnie niebieskiej.
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NOTA BIOGRAFICZNA

Jerzy Szyran OFMConv – ur. 17.10.1968 w Pabianicach. Doktor teologii
moralnej. Wykładowca teologii moralnej w WSD OO. Franciszkanów w
Łodzi-Łagiewnikach. Cenzor kościelny książek i treści religijnych dla
Wydawnictwa Kurii Prowincjalnej OO. Franciszkanów w Warszawie i
dla Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Autor wielu
publikacji naukowych z zakresu teologii moralnej na łamach rocznika
teologicznego „Lignum vitae” i „Łódzkie Studia Teologiczne”,
kwartalnika „Homo Dei”, „Collectanea Theologica”, „Życie i płodność”
oraz popularnonaukowych w dwumiesięczniku „Posłaniec św.
Antoniego z Padwy”, „Rycerz Niepokalanej” i „Rycerz Niepokalanej dla
Polonii” i „Nasze życie”. Autor własnej strony internetowej
www.szyran.republika.pl.
Kiedy się modlisz, nie szukaj skomplikowanych słów, ponieważ
proste i monotonne bełkotanie dzieci często wzruszyło Ojca
niebieskiego
(św. Jan Klimak)
„Elementarz modlitwy” - książka dla dzieci Bożych, które chcą się
modlić prostymi slowami. Prostota w modlitwie jest bowiem ideałem,
który wprowadza czlowieka w intymną relację z Bogiem. Modlitwa to
przechodzenie od słów do pewnej bierności intelektualnej – pustki,
którą wypełnia Bóg, wchodząc w serce człowieka.
Książka ta jest zachętą do wejścia na drogę modlitwy, by poprzez
kolejne jej, coraz pełniejsze, formy dojść do Boga, jak zrobiło to już
wielu przed nami.
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