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MODLITWA AKTUALIZACJ¥ NASZEJ WIARY

1. Wstêp

Pragniemy, aby ten Rok rozbudzi³ w ka¿dym wierz¹cym aspiracjê do wyznawania
wiary w pe³ni i z odnowionym przekonaniem, z ufno�ci¹ i nadziej¹ (�) Zw³aszcza
w tym Roku ka¿dy wierz¹cy powinien na nowo odkryæ tre�æ wiary, któr¹ wyznaje,
celebruje, prze¿ywa i przemadla i zastanowiæ siê nad samym aktem wiary1.

11 pa�dziernika 2011 r., w piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Soboru Waty-
kañskiego II, z inicjatywy papie¿a Benedykta XVI, rozpocz¹³ siê w Rok Wiary.
Papieska inicjatywa og³oszenia Roku Wiary mia³a dwa cele: intelektualny
i personalistyczny. Po pierwsze Ojciec �wiêty chce, aby wierz¹cy pog³êbili
i lepiej zrozumieli tre�ci wiary, które wyznaj¹. Po drugie ma pomóc chrze�cija-
nom w osobistym spotkaniu z Bogiem, który nie jest tylko odleg³¹, bezosobow¹
ide¹, ale jest Osob¹, która nas kocha i która nam objawia prawdê o sobie. Akt
wiary ma zatem obok wymiaru intelektualnego, poznawczego, tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim charakter personalny. Ma doprowadziæ cz³owieka do spo-
tkania z Chrystusem Zmartwychwsta³ym. Co wiêcej, jest osobistym przyl-
gniêciem cz³owieka do ¿yj¹cego Boga2. Rok Wiary ma nam pomóc na nowo
spojrzeæ na Boga, jak na Kogo�, kto z mi³o�ci¹ zaprasza ka¿dego z nas do
dialogu z Nim, do uczestnictwa w Jego ¿yciu.

1 Benedykt XVI, List apostolski w formie �motu proprio� Porta fidei og³aszaj¹cy
Rok Wiary, 8, �L�Osservatore Romano� (dalej OsRomPol) 12, 338 (2011), s. 6.

2 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota zawieraj¹ca wskazania na Rok Wiary,
6 stycznia 2012 r., OsRomPol 3, 341 (2012), s. 53: �Rok ten bêdzie okazj¹ sprzyjaj¹c¹
temu, by wszyscy wierni g³êbiej zrozumieli, ¿e fundamentem wiary chrze�cijañskiej
jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym
samym decyduj¹ce ukierunkowanie». Wiarê, opart¹ na spotkaniu ze Zmartwych-
wsta³ym Jezusem Chrystusem, bêdzie mo¿na odkrywaæ w jej integralno�ci i w pe³nym
blasku�.
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Bardzo wa¿ne jest, aby chrze�cijanin u�wiadomi³ sobie, ¿e wiara, która
jest ³ask¹, potrzebuje nie tylko refleksji intelektualnej, ale przede wszystkim
trwania na modlitwie przed Panem. Dlatego zaprezentowany artyku³ spróbuje
ukazaæ, ¿e nasz¹ wiarê aktualizuje g³ównie modlitwa, która jest dialogicznym,
personalnym spotkaniem z Bogiem Osobowym.

Wielu wspó³czesnych chrze�cijan boryka siê z licznymi trudno�ciami na
modlitwie. Czêsto codzienn¹ modlitwê ograniczaj¹ do �odklepania� kilku for-
mu³ek, gdy odmawiaj¹ pacierz. Inni traktuj¹ j¹ jak przykry obowi¹zek, którego
sensu do koñca nie rozumiej¹. Jeszcze inni nie modl¹ siê wcale, t³umacz¹c siê
brakiem czasu. Czym zatem spowodowany jest kryzys modlitwy? Prawdopo-
dobnie tym, ¿e dzisiejszy cz³owiek nie potrafi wej�æ na modlitwie w osobowy
dialog z Bogiem, nie potrafi spojrzeæ na modlitwê jak na intymn¹ rozmowê
dwóch partnerów, dwóch przyjació³, nie potrafi oczami wiary zobaczyæ swoje-
go Boga jako Osobê, która nie ma byæ tylko partnerem w osobowym dialogu,
ale nade wszystko pozwoliæ wej�æ modl¹cemu siê do Niego w intymn¹ relacjê
swojego trynitarnego ¿ycia.

Cz³owiek, aby rzeczywi�cie móg³ ca³ym sob¹ wej�æ w modlitewny dialog
z Bogiem, powinien w swoim sercu wyryæ obraz Boga, stanowi¹cy fundament
jego istnienia i dzia³ania, jak tego naucza³ �w. Pawe³ na Areopagu: w Nim
bowiem ¿yjemy, poruszamy siê i jeste�my (Dz 17,28). Taki obraz Boga jest
dopiero dobrym wyj�ciem dla modlitwy maj¹cej za zadanie daæ nam udzia³
w ¿yciu Boga Osobowego, w którym ¿yjemy i który ¿yje w nas, tu i teraz, a nie
tylko gdzie� w za�wiatach.

Niniejszy artyku³ nieprzypadkowo nosi tytu³ �Modlitwa aktualizacj¹ naszej
wiary�. Pojêcie �aktualizacja� w jêzyku filozoficznym oznacza przej�cie od
stanu potencjalnego do istnienia realnego. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e mo-
dlitwa jest tym, co urealnia nasz¹ wiarê. Jak mówi znane przys³owie ³aciñskie,
autorstwa Prospera z Akwitanii: Lex orandi, lex credendi � �prawo modli-
twy, prawem wiary�. Ka¿da modlitwa jest �wiadectwem wiary i daje modl¹-
cemu siê udzia³ w komunii Trójcy �wiêtej. Dlatego w tym artykule podjêto
próbê wskazania przede wszystkim na trynitarny wymiar ka¿dej modlitwy.
Modlitwa zawierzenia skierowana do Boga Ojca, naszego Stwórcy, zawsze
realizuje siê w pe³ni w osobie Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, przez
kierownictwo Ducha �wiêtego, którego mo¿emy nazwaæ �Autorem� ka¿dej
modlitwy.

2. Modlitwa aktem wyp³ywaj¹cym z wiary

Ka¿dy cz³owiek jest wezwany, aby przez wiarê odpowiedzieæ Bogu Trój-
jedynemu na Jego objawienie. Wiara jest aktem cz³owieka, który umocniony
nadprzyrodzon¹ moc¹ i o�wiecony ³ask¹ Bo¿¹, uznaje na mocy autorytetu Boga
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objawiaj¹cego za prawdê wszystko, co Bóg objawi³3. Cz³owiek winien uznaæ
Boga za tego, kim On rzeczywi�cie jest, czyli za swojego Pana i jedynego
Boga4. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiara polega na osobowym przyjêciu Boga. Ta
osobista relacja, która istnieje pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem, winna wyra-
¿aæ siê w ca³kowitym oparciu swego ¿ycia na Nim.

W Nowym Testamencie wiara koncentruje siê przede wszystkim na oso-
bie Jezusa Chrystusa. Bóg z mi³o�ci do cz³owieka, jako Ojciec, udziela mu daru
w osobie swojego Syna. Objawiaj¹c siê w swoim Synu, Bóg wzywa cz³owieka
do uczestnictwa w swoim w³asnym ¿yciu. Zasadniczym rdzeniem naszej wia-
ry w Boga, który nas zbawia przez ofiarê swojego Syna, jest zatem oddanie
Mu siê w pos³uszeñstwie i zawierzenie Mu ca³ego swojego ¿ycia5.

Jak zauwa¿amy, cz³owiek ma obowi¹zek odpowiedzieæ objawiaj¹cemu
siê Bogu. Bóg, który jest Najwy¿sz¹ Osob¹, wzywa ludzi do uczestnictwa
w Jego ¿yciu. Odpowiedzi¹ cz³owieka na to wezwanie jest w³a�nie modlitwa.
Modlitwa stanowi najbardziej naturalny wyp³yw wiary w Boga. Ma ona cha-
rakter �ci�le personalistyczny, osobowy, anga¿uje w dialog ca³ego cz³owieka
z wszystkimi w³adzami ludzkiego ducha � sfer¹ intelektualn¹, wolitywn¹ i emo-
cjonaln¹6. W akcie modlitewnym ludzki akt wiary przejawia siê jako osobowe
przyjêcie Boga i oddanie Mu siê ca³kowite. W czasie modlitwy nie stajemy
przed jakim� bezosobowym bytem, ale przed ¿ywym Bogiem, który patrzy na
nas i poci¹ga nas ku sobie7. Modlitwa jest zatem najbardziej podstawow¹ for-
m¹ dialogu miêdzy Bogiem wzywaj¹cym a cz³owiekiem odpowiadaj¹cym na
Jego wezwanie. Cz³owiek wierz¹cy nie mo¿e milczeæ, bo Bóg nie jest Bogiem
milcz¹cym. Ju¿ w Starym Testamencie zauwa¿amy, ¿e przemawia³ do ludzi
przez proroków, a gdy nadesz³a pe³nia czasów przemówi³ przez swojego
Syna, udzielaj¹c równocze�nie Ducha �wiêtego i Jego �wiat³a. Nie mo¿e wiêc

3 Por. S. Nowak, Teologiczna struktura ¿ycia wewnêtrznego � cnoty teologalne
i moralne oraz dary Ducha �wiêtego, w: Kultura ¿ycia wewnêtrznego, red. J. Krucina,
Wroc³aw 1983, s. 112�113.

4 Bóg wyra�nie mówi swojemu ludowi w starym Testamencie, ¿e maj¹ oddawaæ
chwa³ê tylko Jemu, prawdziwemu Bogu: �Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów obok Mnie!�
Wj 20,3.

5 Por. Rz 5,8-11: �Bóg za� okazuje nam swoj¹ mi³o�æ [w³a�nie] przez to, ¿e Chry-
stus umar³ za nas, gdy�my byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej wiêc bêdziemy przez
Niego zachowani od karz¹cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali�my uspra-
wiedliwieni. Je¿eli bowiem, bêd¹c nieprzyjació³mi, zostali�my pojednani z Bogiem
przez �mieræ Jego Syna, to tym bardziej, bêd¹c ju¿ pojednani, dost¹pimy zbawienia
przez Jego ¿ycie. I nie tylko to � ale i chlubiæ siê mo¿emy w Bogu przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskali�my pojednanie�.

6 Por. J. Pastuszka, Modlitwa, �Ateneum kap³añskie�, 66 (1963), s. 294.
7 Por. J. Dalrymple, Prostota modlitwy, Kraków 1997, s. 33�34.
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cz³owiek pozostawaæ wobec takiego Boga w jaki� bezosobowych stosunkach,
tylko podj¹æ osobowy dialog na modlitwie.

Wezwanie do modlitwy jest czym� powszechnym, tak jak powo³anie
chrze�cijañskie do �wiêto�ci. Jest ono zakorzenione w sercu cz³owieka przez
samego Boga, który nieustannie zaprasza do podjêcia osobowego dialogu. �Nie-
widzialny Bóg w swojej wielkiej mi³o�ci przemawia do ludzi jak do przyjació³
i przestaje z nimi, aby zaprosiæ i przyj¹æ ich do wspólnoty z sob¹�8. Mo¿emy
powiedzieæ, ¿e modlitwa jest obcowaniem w przyja�ni z Bogiem osi¹gniêtym
przez wiarê cz³owieka. Modlitwa to rzeczywisto�æ aktualizuj¹ca nasz¹ wiarê.

3. Dzie³o Stworzenia i Odkupienia inicjatyw¹ Boga
do podjêcia dialogu z cz³owiekiem

W tym punkcie podjêta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego
mo¿liwy jest dialog miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. H. U. von Balthasar uwa-
¿a, ¿e zanim zacznie siê mówiæ o mo¿liwo�ci modlitwy, jako dialogu miêdzy
Bogiem a cz³owiekiem, winny zostaæ spe³nione dwa warunki: po pierwsze Bóg
musi byæ otwarty na cz³owieka, po drugie cz³owiek musi otworzyæ siê na Boga,
który przemawia. Cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga jako istota dialogicz-
na. Dziêki temu uwarunkowaniu Bóg przemawiaj¹cy do osoby wie, ¿e przez
wiarê jest ona w stanie przyj¹æ Jego s³owo. Ta ch³onno�æ Bo¿ego s³owa uze-
wnêtrznia siê przede wszystkim w jêzyku modlitwy9.

3.1. Bóg Stwórca inicjatorem dialogu z cz³owiekiem

Pozornie wydaje siê, ¿e zaproszenie do dialogu modlitewnego jest inicjaty-
w¹ cz³owieka i ¿e to on rozpoczyna rozmowê z Bogiem. W rzeczywisto�ci
inicjatywa dialogu wychodzi zawsze od Boga. Sam Jezus powiedzia³: Nikt nie
mo¿e przyj�æ do Mnie, je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec, który Mnie pos³a³;
Ja za� wskrzeszê go w dniu ostatecznym (J 6,44). Ojciec jest podstawowym
�ród³em dialogu. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy daje analiza celu stworze-
nia. Bóg powo³uj¹c do istnienia wszystkie byty � zarówno materialne, jak
i duchowe � da³ im nie tylko istnienie, ale tak¿e to wszystko, czym s¹: naturê,
swój wzór i cel. Celem aktu stwórczego nie by³o powiêkszenie swojej chwa³y,

8 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei
Verbum (dalej KO) nr 2, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje.
Tekst polski, Pallottinum, Poznañ 2002.

9 Por. J. O�Donnell, Tajemnica Trójcy �wiêtej, Kraków 1993, s. 164�165; H. U. von
Balthasar, Christlich Meditieren, Freiburg 1984, s. 7.
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bo On pe³niê najdoskonalszej chwa³y ju¿ posiada³, lecz udzielenie swojej dobro-
ci � bonitas communicanda10.

Jednocze�nie ca³emu stworzeniu Bóg da³ cel, jakim jest On sam. Z tego
wynika, ¿e wszystko, co istnieje, chwali swojego Boga Stwórcê na sposób,
w jaki pozwala mu jego natura. Stworzenia nieobdarzone rozumem, chwal¹
Stwórcê przez sam fakt swojej egzystencji. Natomiast cz³owiek, jako istota
rozumna, winien �wiadomie wielbiæ Boga w istnieniu �wiata. Cz³owiek, który
nosi w sobie pragnienie nieskoñczono�ci, prawdy i piêkna, ukierunkowuje swoje
jestestwo ku Absolutowi. Nosz¹c w sobie pragnienie Boga, dziêki swojemu
rozumowi mo¿e i powinien chcieæ poznaæ plan Bo¿y i jednocze�nie w³¹czyæ
siê w jego realizacjê. Bóg nieustannie wzywa cz³owieka, aby w sposób wolny
i �wiadomy podj¹³ wspó³pracê z Nim11. Chc¹c zatem osi¹gn¹æ szczê�cie, któ-
re jest celem ostatecznym cz³owieka, musi zwróciæ siê do Boga po te dobra,
które od Niego pochodz¹. Tym najbardziej osobowym zwrotem cz³owieka do
Boga jest w³a�nie modlitwa. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e modlitwa oddaj¹ca
chwa³ê i cze�æ Stwórcy ma charakter ontycznej konieczno�ci, jest konieczn¹
konsekwencj¹ celu, dla którego cz³owiek zosta³ stworzony12.

10 Por. S. Urbañski, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudzie-
stolecia miêdzywojennego z uwzglêdnieniem duchowo�ci szko³y zmartwychwstañ-
skiej, Warszawa 1999, s. 39�40; M. Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej, Kraków
1933, t. 2, s. 20 i 115, E. Turowski, Zagadnienie modlitwy w pi�miennictwie o. Jacka
Woronieckiego, Lublin 1977, s. 12. O tym, ¿e �wiat zosta³ stworzony dla chwa³y Bo¿ej
czytamy w Katechizmie Ko�cio³a Katolickiego (dalej KKK), nr 293�294: �Podstawo-
wa prawda, której Pismo �wiête i Tradycja nie przestaj¹ nauczaæ i wys³awiaæ, g³osi, ¿e
«�wiat zosta³ stworzony dla chwa³y Bo¿ej». Bóg stworzy³ wszystko � wyja�nia �w.
Bonawentura � «nie po to, by powiêkszyæ chwa³ê, ale by j¹ ukazaæ i udzieliæ jej». Bóg
bowiem nie mo¿e mieæ ¿adnego innego motywu do stworzenia poza swoj¹ mi³o�ci¹
i dobroci¹. (�) Chwa³¹ Boga jest to, by realizowa³o siê ukazywanie i udzielanie Jego
dobroci, ze wzglêdu na które zosta³ stworzony �wiat. (�) «Albowiem chwa³¹ Boga
jest cz³owiek ¿yj¹cy, a ¿yciem cz³owieka jest ogl¹danie Boga. Je�li zatem objawienie siê
Boga przez dzie³o stworzenia da³o ¿ycie wszystkim istotom, jakie ¿yj¹ na ziemi, o ile¿
bardziej objawienie siê Ojca przez S³owo daje ¿ycie tym, którzy widz¹ Boga». Celem
ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, «Stwórca wszystkiego, sta³ siê w koñcu �wszyst-
kim we wszystkich� (1 Kor 15,28), troszcz¹c siê równocze�nie o swoj¹ chwa³ê, i nasz¹
szczê�liwo�æ»�.

11 Por. J. Adamski, £aska Bo¿a, czyli podniesienie cz³owieka do porz¹dku
nadprzyrodzonego, Kraków 1924, t. 2, s. 186; E. Turowski, Zagadnienie modlitwy�,
dz. cyt., s. 27; S. Urbañski, Teologia modlitwy�, dz. cyt., s. 44�45.

12 Por. S. Urbañski, Teologia modlitwy�, dz. cyt., s. 41. J. Dalrymple zauwa¿a,
¿e kantyki Starego i Nowego Testamentu s¹ modlitw¹, która wyra¿a cze�æ i chwa³ê
Bogu za to, ¿e jest po prostu naszym Bogiem i Panem. Modl¹c siê nimi, przy³¹czamy
siê do chóru chwa³y, jakie stworzenie oddaje swemu Stwórcy. Szczególnie mo¿emy
ten rodzaj modlitwy spotkaæ w Psalmach 144�150.
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Twierdzenie, ¿e modlitwa jest konieczno�ci¹ cz³owieka, wydaje siê oczy-
wista. Jednak¿e trzeba zwróciæ uwagê na jeden aspekt, o którym czasami
zapomina klasyczna przedsoborowa teologia. Otó¿ Bóg � nasz Stwórca � stwa-
rzaj¹c �wiat i cz³owieka w nim, wpisa³ w ludzkie serce pragnienie d¹¿enia do
Niego. Mimo posiadania tego pragnienia, obdarzony wolno�ci¹ cz³owiek mo¿e
odpowiedzieæ negatywnie na wezwanie Boga do nawi¹zania modlitewnego
dialogu. Bóg nikogo nie zmusza. On jest tym, który proponuje, który daje cz³o-
wiekowi mo¿liwo�æ wej�cia z Nim w dialog. Pragnienie Boga jest zatem tylko
pocz¹tkiem, punktem wyj�cia do wej�cia w modlitewn¹ relacjê ze Stwórc¹.
Trzeba jeszcze wspó³pracy z ³ask¹. Dlatego wa¿ne jest, aby o ni¹ prosiæ,
i umieæ otworzyæ ca³ego siebie, by j¹ przyj¹æ. Nie jest to proste zadanie, ale
¿eby wej�æ w modlitewny dialog z Bogiem, nale¿y czêsto podo³aæ wielu
trudno�ciom.

O tych trudno�ciach na modlitwie mówi³ papie¿ Benedykt XVI w jednej
katechez �rodowych:

�modlitwa wpisana jest w serce ka¿dej osoby i ka¿dej cywilizacji. (�) Centrum
modlitwy i jej korzenie znajduj¹ siê w g³êbokim wnêtrzu osoby, dlatego jej roz-
szyfrowanie nie jest ³atwe i z tego samego powodu mo¿e byæ ono przedmiotem
nieporozumieñ oraz mistyfikacji. W odniesieniu do tego mo¿emy zrozumieæ po-
wiedzenie, ¿e modlitwa jest rzecz¹ trudn¹. Stanowi bowiem w pe³nym znaczeniu
tego s³owa obszar bezinteresowno�ci, d¹¿enia do Niewidzialnego, Nieoczekiwa-
nego i Niepojêtego. Dlatego do�wiadczenie modlitwy jest dla wszystkich wyz-
waniem, �³ask¹�, o któr¹ trzeba prosiæ, darem Tego, do kogo siê zwracamy13.

Za papie¿em Benedyktem XVI mo¿na stwierdziæ, ¿e cz³owiek, który po-
siada pragnienie nieskoñczono�ci, do�wiadcza jednocze�nie, ¿e sam sobie nie
wystarcza. Musi zatem otworzyæ siê na rzeczywisto�æ, która da mu to, czego
mu brakuje. Poszukuje Tego, który zaspokoi jego pragnienia14. Jedynie w obja-
wiaj¹cym siê Bogu cz³owiek odnajduje to, czego szuka. Przez modlitwê
cz³owiek poszukuje szczê�cia, które ostatecznie znajdzie dopiero w Bogu.
To poszukiwanie nie jest proste. Cz³owiek bowiem wchodzi w Bo¿¹ rzeczy-
wisto�æ, która jest niepojêt¹ tajemnic¹. Jednak¿e, gdy cz³owiek z pomoc¹
³aski Bo¿ej na do�wiadczeniu modlitwy umie�ci w centrum nie siebie, ale Boga
Stwórcê, to w Jego obecno�ci i w Jego �wiat³o�ci odkryje swoj¹ prawdziw¹
warto�æ i godno�æ.

13 Benedykt XVI, Modlitwa jest wpisana w serce ka¿dej osoby, Audiencja gene-
ralna 11 maja 2011 r., OsRomPol 7, 335 (2011), s. 48.

14 Por. tam¿e, s. 48; Deklaracja o stosunku Ko�cio³a do religii niechrze�cijañskich
Nostrae aetate, nr 1, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje...,
dz. cyt.
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3.2. Modlitwa spotkaniem osobowym z Bogiem

Bóg Stwórca nie jest tylko czystym sensem istnienia �wiata, ide¹, g³êbi¹,
bezosobow¹ potêg¹, lecz jest przede wszystkim Osob¹. Bóg to �On� � Osoba
po prostu. Bóg po prostu jest Osob¹ przez siebie samego, cz³owiek istnieje
jedynie przez Niego i przed Nim15. Dlatego wa¿ne jest, aby ci¹gle mieæ na
uwadze, ¿e na modlitwie nastêpuje spotkanie osobowe dwóch partnerów: Boga
i cz³owieka. Modlitwa ma wymiar i�cie personalistyczny, gdy¿ podczas niej
wierz¹cy staje nie przed obiektem bezosobowym, ale przed ¿ywym Bogiem �
Osob¹, która ci¹gle pragnie przyci¹gaæ cz³owieka ku sobie. Cz³owiek w swojej
wolno�ci mo¿e na to Bo¿e zaproszenie odpowiedzieæ, oddaj¹c Mu na modli-
twie ca³¹ swoj¹ ludzk¹ osobê, ca³e swoje jestestwo.

Modlitwa to dialog miêdzy dwoma partnerami: Bogiem i cz³owiekiem.
Jednak¿e relacja miêdzy tymi dwoma partnerami jest absolutnie nierówna.
Cz³owiek, mimo i¿ za autorem Listu do Hebrajczyków jest niewiele mniejszy
od anio³ów, chwa³¹ i czci¹ uwieñczony (Hbr 2,7), niezale¿nie od stopnia
wyniesienia ponad inne stworzenia, nigdy nie dorówna Bogu. Tê relacjê
w obrazowy sposób opisuje prorok Jeremiasz, pos³uguj¹c siê przyk³adem
garncarza:

S³owo, które Pan oznajmi³ Jeremiaszowi: �Wstañ i zejd� do domu garncarza; tam
us³yszysz moje s³owa�. Zst¹pi³em wiêc do domu garncarza, on za� pracowa³ w³a-
�nie przy kole. Je¿eli naczynie, które wyrabia³, uleg³o zniekszta³ceniu, jak to siê
zdarza z glin¹ w rêku garncarza, wyrabia³ z niego inne naczynie, wed³ug tego, co
wydawa³o siê s³uszne garncarzowi. Wtedy Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce
s³owo: �Czy nie mogê post¹piæ z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? � wyrocznia
Pana. Oto bowiem jak glina w rêku garncarza, tak jeste�cie wy, domu Izraela,
w moim rêku�16.

Bóg jest jakby garncarzem, a cz³owiek jakby glin¹ w Jego d³oniach. Mo-
dlitwa to akt wiary, poprzez który cz³owiek oddaje siê Bogu, aby potê¿nymi
d³oñmi Garncarza, ukszta³towa³ go na swoje podobieñstwo, ukszta³towa³ na
swoje arcydzie³o w wieñcu swoich stworzeñ. Tak jak garncarz glinê mo¿e

15 Por. R. Guardini: Przedszkole modlitwy: w: O Bogu ¿ywym, Warszawa 1987,
s. 94�95. Ten¿e autor zauwa¿a, ¿e ca³e objawienie polega na za�wiadczeniu o tym,
¿e Bóg jest Osob¹. Na górze Horeb objawiaj¹c Moj¿eszowi swoje imiê �JESTEM,
KTÓRY JESTEM� (Wj 3,14), Bóg odrzuca wszystkie specjalne okre�lenia, takie jak:
�Potê¿ny�, �Sprawiedliwy�, �£askawy�, i nazywa siebie zgodnie ze sposobem swojego
istnienia: z siebie i w sobie wystarczaj¹cy sobie i bêd¹cy Panem samego siebie.

16 Jr 18,1-6. Podobnego porównania u¿ywa tak¿e prorok Izajasz: �A jednak,
Panie, Ty jeste� naszym Ojcem. My jeste�my glin¹, a Ty naszym Twórc¹. Wszyscy
jeste�my dzie³em r¹k Twoich� (Iz 64,7).
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kszta³towaæ wed³ug swojego upodobania, tak samo Bóg mo¿e kszta³towaæ
cz³owieka do wiêkszego dobra. Na modlitwie relacja Boga do cz³owieka
wydaje siê przypominaæ relacjê tego, który urabia � Boga oraz tego, który jest
urabiany � cz³owieka. Bóg przez dialog modlitewny kszta³tuje go nieustannie
do swoich celów. Dlatego chrze�cijanin pozytywnie odpowiadaj¹c na Bo¿¹
propozycjê wspó³pracy, mo¿e przyjmowaæ Jego wolê w swoim ¿yciu, poz-
walaj¹c Mu czyniæ z sob¹, co tylko chce17. A Bóg zawsze chce dla nas
dobra. Gdy cz³owiek rozwija w sobie umiejêtno�æ przyjmowania woli
Bo¿ej, wówczas dopiero dojrzewa w �wiêto�ci i w prawdzie, odkrywaj¹c j¹
w swoim ¿yciu.

Nie chodzi jednak o to, aby w modlitewnym dialogu cz³owiek prezento-
wa³ postawê biern¹, pozostawiaj¹c ca³¹ inicjatywê Bogu. Na modlitwie �
mimo ogromnej ró¿nicy, jaka istnieje � osoba modl¹ca jest nadal partnerem
Boga i jako partner powinna z Nim wspó³pracowaæ, anga¿uj¹c przy tym
ca³e swoje cz³owieczeñstwo. Tak¹ aktywn¹ bierno�æ mo¿na nazwaæ �zdol-
no�ci¹ przyjmowania�18. Powierzaj¹c siê Bogu w modlitwie, oddaj¹c siê
w Jego rêce, jak glina poddaje siê d³oniom garncarza, cz³owiek tak¿e po-
winien przyj¹æ ca³¹ osob¹ Boga i daæ siê Mu ukszta³towaæ, tak jak On tego
dla niego chce. A pewne jest to, ¿e Stwórca dla swojego stworzenia zawsze
chce tylko wiêkszego dobra.

3.3. Modlitwa otwarciem na dar Odkupienia

Dialog zapocz¹tkowany przez Boga Stwórcê w swojej wewnêtrznej isto-
cie jest otwarty na ca³e stworzenie, na czas, na historiê i ludzko�æ. Bóg Ojciec
sam postanowi³ staæ siê Bogiem ludzi. Objawienia Boga zarówno w dziele
stworzenia, jak i w Starym i Nowym Testamencie, zosta³y zainicjowane przez
samego Stwórcê. On jest tym, który pierwszy ukocha³ ludzko�æ. Z w³asnej
woli, najpierw pocz¹wszy od Abrahama, zwróci³ siê do Narodu Wybranego,
a nastêpnie zwróci³ siê do ca³ej ludzko�ci przez dzie³o swojego Syna Jezusa
Chrystusa. On nie chce byæ Bogiem ukrytym, ale pragnie ods³oniæ ludziom
swoje oblicze, ukazuj¹c je przez swojego Jednorodzonego Syna. S³owo, które
zosta³o skierowane przez Boga do ludzi, najpe³niej zosta³o ujrzane w osobie
S³owa Wcielonego19. W Jezusie Bóg ukaza³ nam swoj¹ twarz! Oblicze mi³u-
j¹cego Ojca pe³nego mi³osierdzia. W prologu Ewangelii wg �w. Jana czytamy:
Boga nikt nigdy nie widzia³; ten Jednorodzony Bóg, który jest w ³onie
Ojca, [o Nim] pouczy³ (J 1,18).

17 Por. J. Dalrymple, Prostota�, dz. cyt., s. 29.
18 Tam¿e, s. 32.
19 Por. J. O�Donnell, Tajemnica�, dz. cyt., s. 165.
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A dalej ten sam ewangelista cytuje s³owa samego Jezusa:

Kto Mnie widzi, widzi tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: �Poka¿ nam Ojca?�
Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, które wam
mówiê, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam do-
konuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli za�
nie � wierzcie przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a! (J 14,9-11).

Mo¿na powiedzieæ, za Balthasarem, ¿e Syn Bo¿y jest mediacj¹ Ojca, in-
terpretatorem Ojca, wyrazicielem Ojca. Ja i Ojciec jedno jeste�my (J 10,38).
Za pomoc¹ S³owa Wcielonego Bóg odnosi siê do �wiata i mówi wszystko, co
chce nam powiedzieæ. Nasz dialog modlitewny z Ojcem podlega zawsze
mediacji Syna w tajemnicy Jego Wcielenia i cz³owieczeñstwa. Modlitwa
chrze�cijañska nie tylko jest umo¿liwiona przez S³owo i zwi¹zana ze S³owem
Wcielonym, ale osi¹ga ona pe³n¹ realizacjê dopiero w osobie Jezusa Chrystu-
sa, który jest naszym Odkupicielem. Akt modlitewny cz³owieka nie jest zatem
tylko uwielbieniem Boga Stwórcy za mi³o�æ, któr¹ obdarza swoje stworzenie.
Jest on tak¿e, a mo¿e przede wszystkim nieskoñczon¹ ufno�ci¹ grzesznego
cz³owieka w nieskoñczone mi³osierdzie Bo¿e, dane przez Chrystusa Odku-
piciela20. Cz³owiek nieustannie przecie¿ do�wiadcza na sobie, ¿e jest stwo-
rzeniem grzesznym, niezdolnym o w³asnych si³ach wype³niæ swoje ¿ycie
i nadziejê. Dlatego pragnie dost¹piæ w swym ¿yciu ³aski Bo¿ego mi³osierdzia.

Mimo i¿ to Bóg Ojciec jest pra�ród³em stworzenia, to przecie¿, jak czyta-
my w Li�cie �w. Paw³a do Kolosan, to Chrystus jest podstawow¹ zasad¹
istnienia, sensem i celem ca³ego stworzenia:

On jest obrazem Boga niewidzialnego � Pierworodnym wobec ka¿dego stworze-
nia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchno�ci, czy
W³adze. Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest G³ow¹ Cia³a � Ko�cio³a.. On
jest Pocz¹tkiem. Pierworodnym spo�ród umar³ych, aby sam zyska³ pierwszeñstwo
we wszystkim. Zechcia³ bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszka³a ca³a Pe³nia, i aby
przez Niego znów pojednaæ wszystko z sob¹: przez Niego � i to, co na ziemi, i to,
co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy¿a (Kol 1,15-20).

Bo¿e dzie³o stworzenia, które jest wspólnym dzie³em trzech Osób Bo-
skich, zawiera³o ju¿ u pocz¹tku wolê odkupienia go przez Jezusa Chrystusa.
Nasze ¿ycie modlitewne zostaje zdynamizowane, kiedy wszechmoc i mi³o�æ
Bo¿a ukaza³a siê nie tylko przez dzie³o stworzenia, ale i w dziele Wcielenia
i Odkupienia. Jedynie w Bogu objawiaj¹cym siê w swoim Synu, zostaje wype³-
nione ludzkie poszukiwanie celu ¿ycia. Bóg ¿ywy, jako pierwszy nie przestaje

20 Por. S. Urbañski, Teologia modlitwy�, dz. cyt., s. 41�42; J. Daujat, Modlitwa,
s. 52�53.
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zapraszaæ ka¿dego cz³owieka na tajemnicze spotkanie na modlitwie21. Dopie-
ro, gdy cz³owiek przez wiarê pozna nieskoñczon¹ mi³o�æ Boga do niego
w tajemnicy Odkupienia, wówczas jego modlitewny dialog z Bogiem bêdzie
mia³ charakter rozmowy mi³osnej, co dopiero stanowi fundament prawdziwej
modlitwy chrze�cijañskiej.

4. Trynitarny wymiar modlitwy chrze�cijañskiej

Modlitwa chrze�cijañska w swojej istocie ma zawsze wymiar trynitarny.
Istot¹ naszej modlitwy jest wej�cie w dialog z Bogiem Trójjedynym, przez po-
�rednictwo S³owa Wcielonego w Duchu �wiêtym. Wiara, która zaanga¿owa-
na jest w dialog modlitewny z Bogiem osobowym, zawsze daje nam poznaæ Go
jako Trójcê Osób, które posiadaj¹ wspóln¹ jedn¹ naturê i istotê Bosk¹, a ró¿ni¹
siê wzajemnym do siebie stosunkiem. Oznacza to, ¿e Bóg jeden co do swojej
istoty i doskona³o�ci, ró¿ni siê w relacjach, jakie zachodz¹ wewn¹trz Niego
pomiêdzy poszczególnymi Osobami. Ojciec ró¿ni siê od Syna tylko swoim oj-
costwem, a Syn ró¿ni siê od Ojca tylko swoim synostwem. Ojciec jest z ca³¹
nieskoñczono�ci¹ swego Bóstwa Ojcem nie swoim, ale Ojcem swojego Syna.
A Syn z ca³¹ nieskoñczono�ci¹ swego Bóstwa jest Synem nie samym w sobie,
ale Synem ku Ojcu. Duch �wiêty ró¿ni siê od Ojca i Syna jedynie przez swoj¹
relacjê w stosunku do Nich. Osoby Boskie s¹ nawzajem ukierunkowane �ku�
sobie, �odniesione� ku sobie i �udzielaj¹ce� siebie wzajemnie w sposób nie-
skoñczony22.

Ka¿dy cz³owiek ma uczestnictwo w ¿yciu Bo¿ym dziêki ³asce u�wiêcaj¹-
cej. Ta ³aska daje mu udzia³ w jednej z relacji trynitarnych � synostwie Bo¿ym.
Ten, kto z wiar¹ przyj¹³ S³owo Wcielone, moc¹ tego S³owa sta³ siê przybranym
dzieckiem samego Boga, o czym czytamy w prologu Ewangelii wg �w. Jana23.

21 Por. KKK 2567: �Bóg pierwszy wzywa cz³owieka. Je�li nawet cz³owiek zapomina
o swoim Stwórcy lub ukrywa siê daleko od Jego Oblicza, czy te¿ pod¹¿a za swoimi
bo¿kami lub oskar¿a Boga, ¿e go opu�ci³, to Bóg ¿ywy i prawdziwy niestrudzenie
wzywa ka¿dego cz³owieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie
wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z mi³o�ci¹ do cz³owieka; zwrócenie siê cz³owie-
ka do Boga jest zawsze odpowiedzi¹. W miarê jak Bóg siê objawia i objawia cz³owieka
samemu cz³owiekowi, modlitwa ukazuje siê jako wzajemne przyzywanie siê, jako wyda-
rzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez s³owa i czyny, anga¿uje serce. Ujawnia siê
w ca³ej historii zbawienia�; por. tak¿e Benedykt XVI, Modlitwa wpisana�, dz. cyt., s. 49.

22 Por. P. Rostworowski, W szkole modlitwy. Kraków 2000, s. 14�15.
23 J 1,10-13: �Na �wiecie by³o [S³owo], a �wiat sta³ siê przez Nie, lecz �wiat Go nie

pozna³. Przysz³o do swojej w³asno�ci, a swoi Go nie przyjêli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê
Jego � którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili�.
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Dziêki temu, ¿e chrze�cijanin ma udzia³ w synostwie Bo¿ym, mo¿e on wej�æ
na modlitwie w wyj¹tkow¹, jedyn¹ w swoim rodzaju relacjê z Osobami Trójcy
Przenaj�wiêtszej.

Modlitwa, która jest dialogiem z Bogiem, daje cz³owiekowi mo¿liwo�æ
wej�cia w osobiste stosunki z ka¿d¹ z Trzech Osób Boskich, co dokonuje siê
tylko w oparciu o wiarê, ods³aniaj¹c¹ tajemnicê Boga Trójjedynego24. Jedynie
w chrze�cijañstwie cz³owiek ma mo¿liwo�æ poznaæ Boga Trójosobowego i wej�æ
w osobisty stosunek z ka¿d¹ z Osób. Je¿eli osoba ludzka chce przy pomocy
modlitwy dosiêgn¹æ Boga, który objawi³ nam tajemnicê trynitarnego ¿ycia, to
musi byæ do tego uzdolniona pozytywnie.

4.1. Modlitwa zawierzenia Ojcu

Ka¿da modlitwa jest ukierunkowana przede wszystkim na Ojca, który jako
Stwórca kocha wszystkich ludzi. Podstaw¹ takiego stwierdzenia jest fakt, ¿e
ka¿dy cz³owiek w momencie chrztu �w. otrzymuje dar Ducha �wiêtego, który
czyni go dzieckiem Bo¿ymi, przybranym synem. Mo¿e od tej chwili nazywaæ
Boga swoim Ojcem, bo dziêki ³asce sakramentalnej zosta³ wyniesiony ponad
inne stworzenia, ponad swój stan ku wspólnocie Trójcy Przenaj�wiêtszej25.
Ta postawa synowska wobec Boga i Stwórcy, powinna na modlitwie wyra¿aæ
siê w postawie zawierzenia Mu i powierzenia siê w Jego rêce.

O godno�ci cz³owieka, jako przybranego dziecka Bo¿ego, przypomina tak¿e
�w. Pawe³ Aposto³ w Li�cie do Rzymian:

Nie otrzymali�cie przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu pogr¹¿yæ w boja�ni, ale
otrzymali�cie ducha przybrania za synów, w którym mo¿emy wo³aæ: �Abba,
Ojcze!� Sam Duch wspiera swym �wiadectwem naszego ducha, ¿e jeste�my
dzieæmi Bo¿ymi. Je¿eli za� jeste�my dzieæmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga,
a wspó³dziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by te¿
wspólnie mieæ udzia³ w chwale (Rz 8,15-17).

Dar Zmartwychwsta³ego, jakim by³o pos³anie Ducha �wiêtego, da³
cz³owiekowi mo¿liwo�æ uczestnictwa w dzieciêctwie Bo¿ym w Chrystusie,
umieszczaj¹c go w jedynej i niepowtarzalnej synowskiej relacji z Ojcem.
Jezus Chrystus jest Synem przez naturê, cz³owiek za� poprzez wiarê i ³askê

�w. Pawe³ w Li�cie do Efezjan tak¿e podkre�la godno�æ dzieciêctwa Bo¿ego ka¿dego
cz³owieka: �W Nim bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem �wiata, aby�my byli �wiêci
i nieskalani przed Jego obliczem. Z mi³o�ci przeznaczy³ nas dla siebie jako przybranych
synów przez Jezusa Chrystusa, wed³ug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu
swej ³aski, któr¹ obdarzy³ nas w Umi³owanym� (Ef 1,4-7).

24 Por. J. Daujat, Modlitwa, dz. cyt., s. 52.
25 Por. J. Dalrymple, Prostota�, dz. cyt., s. 43.
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sakramentaln¹. £aska nie jest rzecz¹, ale Osob¹, obecno�ci¹ w nas Bo¿ego
Ducha26. Duch �wiêty jest tym, który przenosi modlitwê Syna do serca cz³o-
wieka. W modlitwie zostaje wyra¿one przybrane synostwo ka¿dego chrze-
�cijanina, które otrzyma³ w Chrystusie. To dziêki Niemu cz³owiek mo¿e wy-
znaæ z wiar¹, ¿e jest prawdziwym dzieckiem Bo¿ymi27. Uznanie dziêciêctwa
Bo¿ego jest fundamentem prawdziwej modlitwy. Cz³owiek nie móg³by siê modliæ,
gdyby w jego sercu nie by³o pragnienia bycia przybranym synem Bo¿ym.

Co zatem oznacza, ¿e Bóg jest Ojcem, nie tylko Syna Jednorodzonego, ale
i ka¿dego cz³owieka? Papie¿ Benedykt XVI w jednej z katechez �rodowych
wskazuje, ¿e bycie �ojcem� w Bogu ma dwa wymiary. Po pierwsze Bóg jest
ojcem cz³owieka przez fakt jego stworzenia. Stworzy³ On istotê ludzk¹ na swój
obraz i podobieñstwo28. Dla naszego Stwórcy cz³owiek od momentu stworze-
nia nie jest kim� anonimowym, jakim� bezosobowym bytem, ale osob¹, która
ma swoje w³asne imiê, którym Bóg mo¿e go wzywaæ. Duch �wiêty, wo³aj¹cy
razem z chrze�cijaninem �Abba, Ojcze�, pozwala wej�æ na modlitwie w tê
Bo¿¹ prawdê, wype³niaj¹c jednocze�nie jego serce upragnionym pokojem
i rado�ci¹29. Drugi wymiar ojcostwa, w który wprowadza nas Duch Bo¿y,
jest �ci�le zwi¹zany z osob¹ Syna Bo¿ego. Jezus Chrystus przez misterium
Wcielenia sta³ siê cz³owiekiem i w ten sposób przyj¹³ ca³¹ ludzko�æ w swoim
cz³owieczeñstwie i w swoim byciu Synem. Ludzkie bycie synami ma zupe³nie
inny wymiar ni¿ to bycie Chrystusowe, poniewa¿ On jest Synem Ojca
w jedyny niepowtarzalny sposób, w jaki ¿aden cz³owiek byæ nie mo¿e30.
Cz³owiek za�, aby stawaæ siê dzieckiem Bo¿ym, musi nieustannie wzrastaæ

26 Por. J. Dalrymple, Prostota�, dz. cyt., s. 41.
27 Por. Jan Pawe³ II, Duch �wiêty sprawc¹ naszej modlitwy, Audiencja generalna

17 kwietnia 1991, w: Wierzê w Ducha �wiêtego Pana i O¿ywiciela, Libreria Editrice
Vaticana, Watykan 1992, s. 65.

28 Por. Rdz. 1,27: �Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê�.

29 Por. Benedykt XVI, Chrze�cijañstwo jest religi¹ ufno�ci, Audiencja generalna
23 maja 2012, OsRomPol 6, 344 (2012), s. 47.

30 Por. R. Guardini: Przedszkole�, dz. cyt, s 138. Ten¿e teolog w cytowanej pozy-
cji stwierdza wyra�nie, ¿e sam Jezus, podczas swojej ziemskiej dzia³alno�ci, inaczej
traktowa³ swoje synostwo wzglêdem Ojca, od przybranego synostwa ludzi: �(Jezus)
nigdy mówi¹c do ludzi, nie ³¹czy³ siê z nimi w s³owach «Ojcze nasz�», nigdy nie
zwraca³ siê do Ojca jako «my» w³a�ciwe stworzeniom, nigdy nie odmawia³ ze Swymi
modlitwy, której ich sam nauczy³. Kiedy mówi³, ¿e ludzie winni staæ siê «dzieæmi
Bo¿ymi», dzieciêctwo to oznacza³o co� zupe³nie innego ni¿ znacz¹ s³owa: «Ojciec mój
przekaza³ Mi wszystko. Nikt te¿ nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ» (£k 10,22). Chrystus jest pos³uszny Ojcu,
ale nie tak, jak stworzenie pos³uszne jest stwórcy; Jego pos³uszeñstwo dorównuje
rozkazywaniu Ojca. Jest tak samo boskie, jak ono�.
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w na�ladowaniu Chrystusa, musi wchodziæ w komuniê z Nim, aby w ten
sposób nawi¹zywaæ coraz pe³niejsz¹ relacjê mi³o�ci z Bogiem Ojcem. W cz³o-
wieku otwieraj¹cym siê na dzia³anie Ducha �wiêtego to On sam sprawia, ¿e
wo³aj¹c �Abba, Ojcze�, mo¿e wykraczaæ ponad relacjê wynikaj¹c¹ ze stwo-
rzenia i stawaæ siê synem Bo¿ym na nowy sposób, na sposób Chrystusowy.

4.2. Realizacja pe³ni modlitwy w Chrystusie

Modlitwa pe³niê swojej realizacji osi¹ga dopiero w osobie Jezusa Chrystu-
sa. On jest nie tylko najwspanialszym Nauczycielem modlitwy, ale ca³a Jego
Osoba jest niejako zanurzona w modlitewnym dialogu wychodz¹cym od Niego
do Ojca i od Ojca do Niego31. Jego ¿ycie mo¿na zrozumieæ tylko wtedy, gdy
patrzy siê na nie z tej w³a�nie modlitewnej perspektywy. Dlatego gwarancj¹
dojrza³ego chrze�cijañstwa jest przede wszystkim na�ladowanie Jezusa jako
Tego, który jest najdoskonalszym wzorem modlitwy.

Modlitwa doskona³a nieustannie ¿yje w woli ludzkiej Jezusa i jest zawsze
zwrócona ku Ojcu w kontemplacji i pe³ni mi³o�ci. W ca³ym ¿yciu Mistrza
z Nazaretu dostrzegamy Jego szczególn¹ blisko�æ z Ojcem, wyra¿on¹ przede
wszystkim przez modlitwê. Ona jest fundamentem wa¿nych wydarzeñ Jego
¿ycia32. Jezus stale trwa³ w wewnêtrznej komunii ze swoim Ojcem. Mo¿na
nawet powiedzieæ, i¿ ca³e Jego ¿ycie by³o przed³u¿eniem tych szczególnych
modlitewnych spotkañ.

Nale¿y zauwa¿yæ, co wa¿ne, ¿e Jezus Chrystus podczas �modlitwy arcy-
kap³añskiej� (por. J 17) w³¹cza swoich uczniów, a przez nich i wszystkich
ludzi, w swoj¹ doskona³¹ modlitwê. Bierze w ten sposób na siebie ka¿dego
cz³owieka w swojej modlitwie, by móg³ tak jak On wej�æ w Jego spojrzenie
ku Ojcu33:

31 Tê szczególn¹ relacjê Syna do Ojca na modlitwie opisuj¹ w wielu miejscach
Ewangelie, np.: £k 6,12: �W tym czasie Jezus wyszed³ na górê, aby siê modliæ, i ca³¹
noc spêdzi³ na modlitwie do Boga�; £k, 9,28-29: �W jakie� osiem dni po tych mowach
wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê modli³,
wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê l�ni¹co bia³e�; £k 11,1:
�Jezus przebywaj¹c w jakim� miejscu, modli³ siê, a kiedy skoñczy³, rzek³ jeden z uczniów
do Niego: «Panie, naucz nas siê modliæ, jak i Jan nauczy³ swoich uczniów»�. Por. tak¿e
R. Guardini: Przedszkole modlitwy..., dz. cyt., s. 91.

32 Przyk³adem jest scena wskrzeszenia £azarza. Jezus zanim dokona³ cudu, zwró-
ci³ siê w modlitewnym ge�cie do swojego Ojca: �Jezus wzniós³ oczy do góry i rzek³:
«Ojcze, dziêkujê Ci, ¿e� Mnie wys³ucha³. Ja wiedzia³em, ¿e Mnie zawsze wys³uchujesz.
Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy Mnie lud to powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿e� Ty Mnie
pos³a³»� (J 11,41-42).

33 Por. J. Daujat, Modlitwa, dz. cyt., s. 62.
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Nie tylko za nimi proszê, ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹ wierzyæ
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno, aby �wiat uwierzy³, ¿e� Ty Mnie pos³a³. I tak¿e chwa³ê,
któr¹ Mi da³e�, przekaza³em im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby siê tak zespolili w jedno, aby �wiat pozna³, ¿e�
Ty Mnie pos³a³ i ¿e� Ty ich umi³owa³ tak, jak Mnie umi³owa³e�. Ojcze, chcê, aby
tak¿e ci, których Mi da³e�, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa³ê
moj¹, któr¹ Mi da³e�, bo umi³owa³e� Mnie przed za³o¿eniem �wiata (J 17,20-24).

Modlitwa cz³owieka staje siê doskona³a wtedy, kiedy czerpie z modlitwy
Jezusowej. Jego my�li, s³owa i czyny maj¹ stawaæ siê my�lami, s³owami
i czynami Jezusa, dzia³aj¹cego w modl¹cej siê osobie. Cz³owiek na modlitwie
powinien pozwoliæ ogarn¹æ siê ca³kowicie osob¹ Syna Bo¿ego, który ¿yje
w ka¿dym wierz¹cym i modli siê przez niego. W ten sposób cz³owiek mo¿e
wej�æ w g³êbiê ¿ycia Bo¿ego34. Modl¹c siê w Chrystusie, Bóg, do którego
chrze�cijanin wznosi swój umys³ i serce, staje siê w osobie Syna Jednorodzo-
nego tak¿e i jego Ojcem. Ka¿dy cz³owiek zaproszony jest, by modliæ siê w imiê
Jezusa. Ma³o tego. By uto¿samiaæ siê z Nim podczas modlitwy. Tylko w Nim
modlitwa staje siê godna Boga. Tylko w Nim modlitwa jest uczestniczeniem
w relacji trynitarnej miêdzy S³owem i Ojcem przez Ducha �wiêtego35.
W takiej mierze, w jakiej modlitwa by³a istot¹ ¿ycia Chrystusa, skierowanego
zawsze ku Ojcu i wewnêtrznie namaszczonego przez Ducha, równie¿ i dzisiaj
powinna byæ ona trynitarn¹ zasad¹ modlitwy ka¿dego chrze�cijanina.

4.3. Kierownictwo Ducha �wiêtego na modlitwie

Jezus Chrystus, tu¿ przed swoj¹ mêk¹ i �mierci¹, podczas Ostatniej Wie-
czerzy, obieca³ swoim uczniom, ¿e ze�le im Pocieszyciela, który im przypomni
wszystko, co zosta³o przez Ojca w Nim objawione: A Pocieszyciel, Duch
�wiêty, którego Ojciec po�le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia³em (J 14,26).

W przyjêciu i zrozumieniu Jezusa Chrystusa mo¿e pomóc cz³owiekowi
tylko ten, przez którego Syn Bo¿y przyj¹³ ludzk¹ naturê, czyli Duch �wiêty.
On jest tym, który otwiera osobie modl¹cej siê oczy i serce na Drug¹ Osobê
Bo¿¹. Modlitwa do Ducha �wiêtego, do której cz³owiek jest wezwany36, to

34 Por. J. Daujat, Modlitwa, dz. cyt., s. 64.
35 Por. A Ballestrero, Droga do nowego ¿ycia. Rekolekcje watykañskie, w: Dro-

ga do nowego ¿ycia, Kraków 1982, s. 67.
36 Por. Ef 6,18: ��w�ród wszelakiej modlitwy i b³agania. Przy ka¿dej sposobno�ci

módlcie siê w Duchu! Nad tym w³a�nie czuwajcie z ca³¹ usilno�ci¹ i pro�cie za wszyst-
kich �wiêtych (�)�.
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przede wszystkim pro�ba, by On dzia³aj¹cy w nim, da³ mu poznanie Jezusa
Chrystusa i uczyni³ serce i rozum pewnym, aby znalaz³ drogê do Niego37.

Duch �wiêty uczy chrze�cijanina na modlitwie rozumieæ Chrystusa,
a w Nim Ojca i samego siebie. Dziêki obecno�ci Ducha �wiêtego w ka¿dym
cz³owieku, nadal realizuje siê zjednoczenie z Chrystusem, nastêpuje wyniesie-
nie do godno�ci dziecka Bo¿ego, do poziomu nadprzyrodzonego, na którym
dopiero mo¿e dokonaæ siê prawdziwy dialog miêdzy stworzeniem a Bogiem.
Duch �wiêty ukierunkowuje nas na Chrystusa, a w Chrystusie otwiera nas
na kontemplacjê Bo¿ego oblicza. Modlitwa w Duchu zawsze ma wymiar try-
nitarny: Duch Bo¿y jest tym, który dr¹¿¹c we wnêtrzu cz³owieka, pobudza
jego modlitewn¹ odpowied�; Syn Bo¿y jest Po�rednikiem modl¹cym siê za nas
i w nas; Ojciec za� jest �ród³em i jednocze�nie celem naszej modlitewnej
kontemplacji.

5. Duch �wiêty autorem modlitwy

Szczególnym miejscem w rozwoju ¿ycia wiary stanowi modlitwa, która �
jak naucza Katechizm Ko�cio³a Katolickiego � jest �wzniesieniem duszy
do Boga lub pro�b¹ skierowan¹ do Niego o stosowne dobra (KKK 2559).
Ten sam Katechizm poucza nas, ¿e to Duch �wiêty jest fundamentem ka¿dej
modlitwy chrze�cijañskiej, jest jakby �wod¹ ¿yw¹�, która w sercu prowa-
dz¹cym dialog modlitewny, tryska ku ¯yciu wiecznemu38. On jest �ród³em
pragnieñ które nigdy nie wysychaj¹. Yves Congar, powo³uj¹c siê na naucza-
nie �w. Paw³a, mówi wyra�nie, ¿e Duch �wiêty mieszka w cz³owieku39, modli
siê w nim40, prowadzi go41 i sprawia, ¿e mieszka w nim sam Chrystus42. Duch
�wiêty jest zatem �ród³em modlitwy, która jest doskona³ym odbiciem relacji
zachodz¹cej pomiêdzy Osobami Trójcy �wiêtej43.

37 Por. R. Guardini: Przedszkole�, dz. cyt, s. 144�145.
38 Por. KKK 2652: �Duch �wiêty jest «wod¹ ¿yw¹», która w modl¹cym siê sercu

«wytryska ku ̄ yciu wiecznemu» (J 4,14). To On uczy nas przyjmowania Go w samym
�ródle: w Chrystusie. W ¿yciu chrze�cijañskim znajduj¹ siê �ród³a, w których oczekuje
nas Chrystus, aby napoiæ nas Duchem �wiêtym�.

39 Por. 1 Kor 3,16: �Czy¿ nie wiecie, ¿e�cie �wi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka
w was?�.

40 Por Ga 4,6: �Na dowód tego, ¿e jeste�cie synami, Bóg wys³a³ do serc naszych
Ducha Syna swego, który wo³a: Abba, Ojcze!�.

41 Por. Rz 8,14: �Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo¿y, s¹ synami
Bo¿ymi�.

42 Por Ga 2,20: �Teraz za� ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus. Choæ nadal
prowadzê ¿ycie w ciele, jednak obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego,
który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za mnie�.

43 Por. Y. Congar, Wierzê w Ducha �wiêtego, t³um. A Paygert, Warszawa 1995, s. 349.



42 Ks. Kordian Duda

Spektrum dzia³ania Ducha �wiêtego w rzeczywisto�ci modlitwy chrze�ci-
jañskiej jest bardzo szerokie. Duch jest autorem modlitwy, jej nauczycielem,
a jednocze�nie w³¹cza siê do modlitwy cz³owieka zarówno, gdy ma ona wy-
miar liturgiczny, jak i osobisty. O tym wymiarze dzia³ania Ducha �wiêtego
czytamy w Katechizmie Ko�cio³a Katolickiego, który stwierdza, ¿e On �uczy
nas celebrowaæ liturgiê w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas
do modlitwy w nadziei� (KKK 2657)44. Trzecia Osoba Boska jest dla cz³owie-
ka nie tylko mistrzem modlitwy, ale przede wszystkim darem Ojca i Syna.
Duch Bo¿y nie tylko pomaga chrze�cijaninowi w nawi¹zywaniu intymnego
dialogu z Panem podczas modlitwy. Rozpala tak¿e w sercu pragnienie osi¹g-
niêcia �wiêto�ci. Dlatego tak wa¿ne jest, aby cz³owiek czêsto modli³ siê nie
tylko przez Ducha �wiêtego, lecz równie¿ i do Niego45.

To prawda, cz³owiek czasami nie umie siê modliæ tak jak powinien.
Niejednokrotnie siê zdarza, ¿e na modlitwie wydaje mu siê, ¿e Bóg jest zbyt
daleko, ¿e nie potrafi dobraæ odpowiednich s³ów, my�li i form, by wej�æ z Nim
w odpowiedni dialog. �wiêty Pawe³ Aposto³ ju¿ w pierwotnym Ko�ciele za-
uwa¿a³, i¿ chrze�cijanie natrafiaj¹ na trudno�ci w modlitwie. O takiej sytuacji
pisze w Li�cie do Rzymian: Podobnie tak¿e Duch przychodzi z pomoc¹
naszej s³abo�ci. Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ
s³owami (Rz 8,26).

Papie¿ Benedykt XVI komentuj¹c ten fragment pisma Paw³owego
w jednej z katechez �rodowych, stwierdza, ¿e

w³a�nie ten brak s³ów, to pragnienie wej�cia w relacjê z Bogiem, jest modlitw¹,
któr¹ Duch �wiêty nie tylko rozumie, lecz zanosi, t³umaczy przed Bogiem. Nasza
s³abo�æ poprzez Ducha �wiêtego staje siê prawdziw¹ modlitw¹, prawdziwym
kontaktem z Bogiem. Duch �wiêty jest niemal t³umaczem, który sprawia, ¿e sami
rozumiemy, co pragniemy powiedzieæ Bogu46.

Duch �wiêty, który dzia³a w cz³owieku modl¹cym siê, nie tylko uczy mo-
dlitwy, ale tak¿e jest Tym, który modli siê w nim samym. Przemienia go od
wewn¹trz, jednocze�nie wznosz¹c go na wy¿yny Bo¿ej egzystencji. Przeby-
waj¹c w osobie wierz¹cej, razem z ni¹ wspólnie wzywa Boga, i jednocze�nie
czyni ludzk¹ naturê Chrystusow¹. Dusza ludzka, która dziêki Duchowi �wiê-
temu, upodabnia siê na modlitwie do Chrystusa, mo¿e wej�æ w wyj¹tkow¹

44 Por. KO 8.
45 Por. J. Kijas, Traktat o Duchu �wiêtym i ³asce, w: Dogmatyka, t. 4, red.

E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 602.
46 Benedykt XVI, Modlitwa wyzwala, Audiencja generalna z 16 maja 2012 r.,

w: OsRomPol 6, 344 (2012), s. 45.
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relacjê za¿y³o�ci z Synem Jednorodzonym, a tym samym ja�nieæ jedno�ci¹
Trójcy �wiêtej47. Duch �wiêty jako �ród³o naszej modlitwy jest najdoskonal-
szym odbiciem relacji zachodz¹cych miêdzy Boskimi Osobami wewn¹trz
Trójcy �wiêtej, szczególnie w modlitwie pochwalnej i dziêkczynnej, przez
któr¹ oddajemy cze�æ Ojcu, a zarazem Synowi przez Ducha �wiêtego � sprawcy
i autora naszej modlitwy.

6. Zakoñczenie

Reasumuj¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e modlitwa wyp³ywaj¹ca z wiary jest
w rzeczywisto�ci wewnêtrzn¹ konieczno�ci¹, ³ask¹ i spe³nieniem cz³owieka
wierz¹cego. Modlitwa chrze�cijañska wymaga przede wszystkim od cz³owie-
ka silnej wiary, chocia¿ wyra¿a siê ona najpe³niej przez mi³o�æ synowsk¹,
pe³n¹ ufno�ci i oddania. Potrzebna jest wiara, by cz³owiek uwierzy³, ¿e w mo-
dlitwie obecny jest sam Bóg. Tym samym zwracaj¹c siê w wierze do Boga,
uznaj¹c Jego wszechmoc i dobroæ, On sam staje siê tre�ci¹ i celem modlitwy
chrze�cijanina. Przebywaj¹c realnie z Bogiem na modlitwie, do�wiadcza siê
niezwyk³ej wiêzi z Nim jako Osob¹. W ten sposób cz³owiek, który do�wiadcza
obecno�ci Boga na modlitwie, potrafi w duchu zawierzenia oddaæ mu ca³e
swoje ¿ycie.

Wiara chrze�cijanina, by mog³a siê naprawdê rozwijaæ, musi nieustannie
wchodziæ w osobisty dialog z Bogiem. Ten modlitewny dialog pozwala ka¿de-
mu cz³owiekowi dojrzewaæ w wierze i w jego codziennym ¿yciu. Istnieje bo-
wiem nierozerwalna wiê� miêdzy wiar¹ a modlitw¹. S¹ to jakby dwie siostry,
które wspólnie id¹ w parze ze sob¹, trzymaj¹c siê za rêce i uzupe³niaj¹c siebie
nawzajem. Wiara ukierunkowuje modlitwê, natomiast modlitwa kszta³tuje i urze-
czywistnia wiarê. Inaczej mówi¹c, modlitwa jest sposobem ¿ycia cz³owieka
w wierze. Co wiêcej, jest ona uprzywilejowanym miejscem wiary, gdy¿ przez
to, ¿e ma charakter dialogiczny, personalistyczny, daje cz³owiekowi wgl¹d
w samo ¿ycie Boga. Modlitwa � podobnie jak wiara � staje siê mo¿liwo�ci¹
i sposobem poznawania Boga Trójjedynego. A jest to wa¿ne w ¿yciu ka¿dego

47 Por. tam¿e, s. 204; por. tak¿e: KKK 2670: �Nikt nie mo¿e powiedzieæ bez pomocy
Ducha �wiêtego «Panem jest Jezus»� (1 Kor 12,3). Za ka¿dym razem, gdy zaczynamy
modliæ siê do Jezusa, Duch �wiêty swoj¹ uprzedzaj¹c¹ ³ask¹ wprowadza nas na drogê
modlitwy. Skoro uczy On nas modlitwy, przypominaj¹c nam Chrystusa, to czy nie
mo¿na modliæ siê do Niego samego? W³a�nie dlatego Ko�ció³ zachêca nas, aby�my
codziennie wzywali Ducha �wiêtego, zw³aszcza na pocz¹tku i na koñcu ka¿dej wa¿nej
czynno�ci. «Je�li Duch nie ma byæ wielbiony, to jak¿e przebóstwia³by mnie przez chrzest?
A je�li ma byæ wielbiony, to dlaczego nie ma byæ przedmiotem szczególnego kultu?»
(�w. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 28: PG 36, 165 C)�.
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chrze�cijanina, poniewa¿ przez sakrament chrztu zostali�my ukierunkowani
na udzia³ w trynitarnym ¿yciu Boga.

Modlitwa chrze�cijañska wyra¿a egzystencjalnie fakt ¿ywej wiary.
Wewnêtrznie wyznaj¹c wiarê, cz³owiek uzyskuje zewnêtrzny jej wyraz na
modlitwie; ona jest najbardziej elementarnym uzewnêtrznieniem, sposobem ob-
cowania z Bogiem. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e modlitwa jest spontaniczn¹
ekspresj¹ ¿ycia w wierze. A cz³owieczy akt wiary najpe³niej wyra¿a siê
w gestach i znakach uwielbienia Boga, co stanowi przecie¿ jêzyk modlitwy48.
Wiara poniek¹d wype³nia ka¿d¹ modlitwê tre�ci¹, bêd¹c dla niej jak pokarm.
Natomiast modlitwa wyra¿a s³owami to, czym w sposób niemy ¿yje wiara.
Modlitwa to uciele�nienie wiary. Dlatego prawd¹ jest, ¿e przede wszystkim
modlitwa, któr¹ ¿yæ powinien ka¿dy chrze�cijanin, jest aktualizacj¹ jego wiary.

Summary

PRAYER AS THE ACTUALIZATON OF OUR FAITH

October the eleventh, two thousand and twelve was the fifteenth anniversary
of the opening of the Vatican Council II. At that time, due to the initiative of Bene-
dict XVI, the Year of Faith began. There were two main aims of papal decision:
the intellectual and the personalisating one. Firstly, the Pope wanted believers
to deepen their faith and understand its contents better. Secondly, the Year of Faith
was a sort of help for Christians to keep personal connection with God. It is really
important to realize that faith, which is the grace, needs not only intellectual refle-
ction, but mainly constant contact with the Lord by praying. Hence, this article
is meant to demonstrate that our faith is being made current mostly during the prayer.
The prayer, which is a dialogue, an intimate encounter with the Personal God.

Every human-being ought to acknowledge God as one�s Lord and answear His
revelation through believing. The orison is precisely this answear. This is the essential
form of dialogue between human and God, therefore I wish to prove that the prayer
should be something oecumenical in every Christian�s life. For there is an inseparable
togetherness between faith, prayer and life. The faith, which is not being updated
by diurnal prayer, dims. Conversely, the orison, which has no mainstay in a faith, that
is strong, becomes a purblind prayer. Wherefore, praying is human devoir. It is crucial
to perpetuate and elaborate our belief.

This work presents characteristics of a real human prayer. Firstly, I have to ascer-
tain, that God - the Creator is a prime mover of this dialogue. Every human, as the most
superb God�s creation, is obligged to pray to answear His call. Orison has strictly
personal nature. It is also a conversation of two partners, so it is not enough
to participate in prayer. It is needed to hire all humanity, while answearing God.

48 Por. J. O�Donnell, Tajemnica�, dz. cyt., s. 163�164.
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Moreover, I would like to emphasize that belief, which is involved in a dialogue
with Personal God, gives us a chance to apprehend Him as the Holy Trinity. We pray
to God Father through His Son, Jesus Christ in the Holy Spirit. The last one is espe-
cially dedicated to human orison: The Holy Spirit is a teacher of prayer, but also
its originator. Therefore it is so significant to pray to the Holy Spirit, not only
through Him.
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