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Modlitwa, jako jeden z podstawowych aspektów ludizkiego ży
cia, była zawsze  i nadał pozostaje przedm iotem  refleksji człowie
ka. Jest bowiem czymś niepodzielnie związanym  z człowiekiem, z 
powszechnym doświadczeniem ludzkości niezależnie od zm ienia
jących się czasów, cywilizacji i ku ltury . Ponadto jest rzeczywis
tością ogromnie bogatą i zróżnicowaną, k tórej nie wyczerpie jed
na definicja.

Odczuwamy potrzebę stałej konfrontacji naszej m odlitw y w 
m iarę jak  wzrastam y, jak  przybyw a nam  ludzkiego doświadczenia. 
Modlitwa nie jest czymś statycznym, czego się można „nauczyć” 
raz na zawsze. Zmienia się, przechodzi przez różne etapy — jak  
życie człowieka. Również wniknięcie, przynajm niej częściowe, w 
św iat m odlitw y innych ludzi, odsłania nam  jej bogactwo i złożo
ność. Odkrywając, zgłębiając jej naturę , poznajem y jednocześnie 
pełniej praw dę o samym człowieku, o jego godności i powoła
niu.

Niełatwo jest mówić o m odlitwie, k tó ra wiąże się przecież z 
doznaniam i najgłębszymi, najbardziej osobistymi, oraz z tajem 
nicą działania Boga w duszy ludzkiej. Pomimo to, paradoksalnie, 
jesteśm y świadkami w naszych czasach powstawania wielu dzieł, 
prac, artykułów  właśnie o m odlitwie. W ielu odczuwa potrzebę 
wypowiedzenia się, podzielenia się swoim dośwaidczeniem m odli
twy, swoim spojrzeniem  na nią.

Treść obecnego w ykładu chciałbym przedstawić w trzech punk
tach, określonych przez słowa tytułu. A więc najpierw  scharakte
ryzować modlitwę i jej uw arunkow ania, następnie przedstawić 
specyfikę m odlitw y chrześcijańskiej, i wreszcie ukazać obecność 
nowych elem entów w m odlitw ie współczesnych chrześcijan. Te
m atyka zaw arta w ty tule w ykładu jest bardzo obszerna, z konie
czności więc będę się stara ł o ujęcie syntetyczne, by przedstawić 
problem atykę m odlitw y współczesnej.
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I. MODLITWA — OTWARCIEM NA BOGA

Czym jest modlitwa? Punktem  wyjścia wszelkich rozważań na 
tem at m odlitw y jest człowiek i jego radykalne nastaw ienie na 
Boga. Istnieje w każdej osobie ludzkiej głęboka potrzeba i zdol
ność do otwarcia się, do wyjścia z siebie, do naw iązania relacji 
z otaczającym go światem, .zwłaszcza z innym i osobami. H ory
zont określający zakres tego otwarcia jest nieskończony, i osta
tecznie tylko Byt Absolutny — Bóg może go w pełni zaspokoić.

Człowiek może odnaleźć samego siebie, swój obraz, swoją toż
samość przekraczając samego .siebie. Sam sobie nie wystarcza. 
Odpowiedzi _ na zagadkę własnego istnienia i sensu tego istnie
nia nie znajduje w zam kniętym  świecie własnego ja. Życie ludz
kie beiz żadnego .punktu odniesienia nie jest w pełni w ytłum a- 
czalne. Poszukiwania tego istotnego punk tu  odniesienia i zara
zem odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencji prowadzą czło
wieka do odkrycia Boga Żywego, Osobowego, k tó ry  zaprasza 
człowieka do życia z sobą, do relacji interpersonalnej, do życia 
we wspólnocie jaka może zawiąizać się tylko między osobami.

Jesteśm y stworzeni do miłości. M iarą dojrzałości jest zdolność 
uczynienia z siebie dam , zapomnienia o sobie. Oczywiście, czło
wiek w pierwszym rzędzie chce być kimś. Na pierwszym  etapie 
rozwoju z konieczności koncentruje się na samym sobie, form uje 
własną osobowość, staje się niepow tarzalny. Ale stopniowo odkry
wa też, że nie może żyć dla samego siebie. Zaczyna Wtedy rozu
mieć i odczuwać potrzebę podzielenia się z drugim i tym, czym 
jest. Nie w ystarczy m u tylko być kimś, nie wystarczy m u to, co 
zdobył lub p rzejął od innych. Chce dać się, i w tym  daw aniu od
najduje pełniejszy obraz samego siebie, swoją identyczność. Ten 
dynamiczny proces rozwoju i miłości prowadzi następnie do prze
konania, że tylko w poświęceniu życia dla jakiejś wartości prze
wyższającej nas możemy spotkać ostateczny sens ludzkiej egzy
stencji. Dla ludzi wierzących tą wartością jest Bóg, a właściwą 
postawą wobec tej wartości jest adoTacja b modlitwa.

Być więc w pełni człowiekiem, to znaczy pojąć i przeżywać nie
pow tarzalną Więź, k tóra nas łączy z Bogiem — dawcą życia, daw 
cą wszystkiego, i k tó ry  jest jednocześnie ostatecznym punktem  od
niesienia tego wszystkiego, co dokonuje się w naszym życiu. Tyl
ko w Bogu i przed Bogiem może człowiek zrozumieć do końca, kim 
jest i dokąd zmierza.

W tym  spotkaniu między Bogiem i człowiekiem inicjatyw a na
leży do Boga. Przedstaw ia się On człowiekowi jako osoba, a kon-

1 Bor. P Teilhard de Chardin, Sur le Bonheur, Paris 1956.



[3] MODLITWA WSPÓŁCZESNYCH CHRZEŚCIJAN 199

talki z Nim nie ogranicza się tylko do czysto intelektualnego poz
nania Jego istnienia i natu ry  jako bytu  doskonałego. Bóg sam 
przekracza granicę, zdawałoby się niepokonalną, jaka dzieli Go od 
stworzenia i wkracza w dzieje świata. H istoria ludzkości to  his
toria poszukiwania Boga, ale to przede wszystkim Bóg poszukuje 
człowieka. Nasze dążenie do Boga nie jest niczym innym  jak  ty l
ko odpowiedzią na Jego inicjatyw ę i pragnienie naw iązania dia
logu z człowiekiem.

Bóg objawia się jako Miłość. Ukazuje swoją miłość ku czło
wiekowi i zaprasza do uczestnictwa w swoim szczęściu. Zaprasza 
do wspólnoty życia. Czeka na człowieka, na całego człowieka. Nie 
zadaw ala się żadnym kultem  zewnętrznym, żadną ofiarą, żadną 
m odlitwą, jeżeli za nią nie stoi cały człowiek i jego miłość. Bóg 
ozeka na serce człoiwieka, a więc w pojęciu biblijnym  na to, co 
najgłębsze w człowieku, najbardziej osobiste, najbardziej in tym 
ne.

Spotkanie Boga z ludzkością nie odbywa się w sposób anoni
mowy. Otwarcie się na Boga i pragnienie naw iązania z Nim kon
tak tu  nie jest tylko postulatem  rozumu i pragnieniem  serca. To 
Bóg ,sam wkracza aktyw nie w historię ludzkości. Przem awia, kie
ru je  ku nam  swoje słowo, ustanaw ia przym ierze z człowiekiem. 
H istoria ludzka przem ienia się w historię zbawienia. Cała ta rze
czywistość, to wszystko, co dokonuje się między Bogiem i człowie
kiem, głęboko w arunkuje to, co nazywam y modlitwą.

M odlitwa jest w pierwszym rzędzie otwarciem  się na Boga, 
udzieleniem odpowiedzi Temu, k tóry  się objawia, przem aw ia i któ
ry  kocha człowieka. Jest przyjęciem  doru. Zakłada więc posta
wę otwarcia i gotowości na przyjęcie miłości, by z (kolei na nią 
również odpowiedzieć miłością. Jest więc wyrazem miłości. Jest 
dialogiem, wsłuchiwaniem  się w głos Boga, odkryw aniem  Jego 
obecności, Jego działania, i odpowiadaniem Mu. Jest uczynieniem 
daru  z samego siebie, z tego, co w człowieku najgłębsze, na jw ar
tościowsze. Jest uznaniem  całkowitej zależności od Tego, który  
wszystko stwarza, wszystko podtrzym uje, wszystkiemu nadaje 
sens, do którego wszystko zmierza jako ostatecznego celu.

Modlitwa m a ścisły związek z w iarą człowieka i całym jego ży
ciem. W ierzyć to znaczy nie tylko przyjąć in telektualnie praw dę 
o Bogu, k tóry  się objawia. Bo nie jest to  praw da abstrakcyjna. 
Bóg się objawia i chce zbawić człowieka, czeka więc na jego wol
ną odpowiedź. Odpowiedź całego życia, egzystencjalną, taką, k tóra 
wypływa z w nętrza człowieka i przenika całą jego działalność. 
W iara w  pojęciu biblijnym  jest przylgnięciem  do Boga, zaufaniem  
Mu, całkowitym  zawierzeniem, złożeniem w ręce Boga własnego
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losu. M odlitwa jest wyrazem takiej w iary. W ynika z w iary i po
głębia ją, ożywia i konkretyzuje.

M odlitwa jest spotkaniem  z Bogiem w prawdzie. W życiu co
dziennym trudno jest nieraz ludziom być w pełni sobą. Lękając 
się odrzucenia ze strony innych, ukryw ają swoje prawdziwe obli
cze. Często uw ikłani są w konflikty, których podłożem jest ego
izm, zamknięcie się we własnym  świecie. Tymczasem na m odlit
wie staje się przed Bogiem takim, jakim  się jest. Postawa m odlit
wy zakłada autentyczność, w ew nętrzną przejrzystość, prostotę, 
prawdę.

Łączy się z tym  konieczność akceptacji samego siebie, uznania 
i przyjęcia tego wszystkiego, co m am y i czym jesteśmy. Relacja 
interpersonalna, a taką jest modlitwa, zakłada realistyczne spoj
rzenie na siebie, docenienia własnej rzeczywistości, niezależnie od 
tego, jaiką by ona była. Najcenniejszą rzeczą, którą można prze
kazać, komunikować drugiej osobie, również Bogu, jest w łaśnie ta 
rzeczywistość. A jest ona zawsze niepowtarzalna, jedyna. Skoro 
Bóg nas stworzył, skoro nas kocha i zbawia, stanowim y dla Nie
go wartość, niezależnie od tego, jak  by się układało nam  życie. 
Jeżeli człowiek nie docenia tego, co ma, jakże może przekazać coś 
z siebie, coś osobistego. Najwyżej będzie zdolny przekazywać rze
czy, ale nie siebie w tym  wszystkim.

Skoro m odlitwa jest spotkaniem, otwarciem  się Bogu, rozmową, 
odpowiedzią, suponuje tym  samym postawę wsłuchiwania się w 
głos Tego, ,k tóry  przem awia na różne sposoby: przez stworzenie, 
przez w ydarzenia, w głębi ludzkiego serca, kierując ku  człowie
kowi swoje słowo. W arunkiem  słuchania i przyjęcia Bożego sło
wa jest milczenie, wyciszenie własnego wnętrza, skoncentrowanie 
się na tym, co najważniejsze. Tylko w tedy m am y szansę spotka
nia się z Żywym Bogiem, k tóry  zawsze przerasta nasze w yobra
żenia o Nim, Deus semper maior, i k tóry  nie da się ująć w n a
szych kategoriach myślenia, nie da się w pełni ogarnąć naszym 
umysłem i sercem. Pozostanie zawsze Kimś nieuchw ytnym . Po
zostanie tajem nicą.

W arunkiem  prawdziwej i owocnej m odlitwy jeist autentyczna 
miłość bliźniego. Miłość jest niepodzielna. Nie można otworzyć 
się na Boga — odwieczną Miłość, nie zauważając jednocześnie na
szego brata, nie akceptując go. Modlitwa domaga się wyjścia z 
siebie, stałego przezwyciężania egoizmu. „Kto twierdzi, że ży
je w światłości, a nienaw idzi b ra ta  swego, dotąd jeszcze jest w 
ciemności. Kto m iłuje b ra ta  swego, ten trw a w światłości” (1 J  2, 
9—10). „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia” (1 J 3, 14).

M odlitwa nie jest tylko dziełem człowieka. Jest przede wszyst
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kim dziełem Bożym w nas. To Bóg wychodzi naprzeciw, zapra
sza do uczestnictwa w swoim życiu, w swojej miłości. Zadaniem 
naszym jest pozwolić Bogu działać w nas i współpracować z Nim, 
oddać do Jego dyspozycji to, co w nas najgłębsze.

Modlitwa ■— dodajm y — nie jest introspekcją, szukaniem  sa
mego siebie w obrębie naszego własnego ja. Jest szukaniem  
Boga, otwarciem  się na Niego, n a  Jego działanie, i włączeniem się 
w n u rt Jego życia. M odlitwa nie jest alienacją człowieka. Wręcz 
przeciwnie, pozwala m u odkryć i realizować to, co najw ażniej
sze. O tw ierając się na Boga, człowiek jednocześnie coraz pełniej 
poznaje siebie, dociera do podistaw, do korzeni swojego istnie
nia i powołania.

Dlatego m odlitw a jest aktem  najbardziej ludzkim. Pozwala zro
zumieć do końca, kim  jest człowiek. W tym  sensie wchodzi w 
zakres definicji człowieka, bo istotę ludzką można określić nie- 
tylko jako homo sapiens, lecz również i chyba pełniej jako homo 
orane, istotę m odlącą się.

II. MODLITWA UCZNIÓW CHRYSTUSA

M odlitwa chrześcijańska korzeniam i swymi tkw i w m odlitw ie 
biblijnej. Modlitwa biblijna jest m odlitwą ludu, k tóry  zna p raw 
dziwego Boga. A dresatem  tej m odlitw y nie jest Bóg anonimowy, 
ale Ten, k tóry  wkroczył w dzieje człowieka, ukazał m u swe obli
cze, przemówił, i k tóry  stał się głównym protag onistą historii na
rodu wybranego. Dlatego m odlitw a biblijna ma taki ścisły zwią
zek z tą  historią, z życiem, kolejam i losu i przyszłością ludu Bo
żego. „Psalm y i hymny, które znajdują się w Starym  Testam en
cie, przekładają na język m odlitwy historię Izraela, dram at zba
wienia. Dialog człowieka z Bogiem wypływa z konkretnych wy
darzeń życia, in terp re tu je  je, przekształca w m odlitwę pochwalną, 
w dziękczynienie, w prośbę. W ten sposób dochodzi się do głęb
szego poznania zadań człowieka, a przede wszystkim wnika się 
w m isterium  Boga obeonego w historii” 2.

Biblia przepojona jest modlitwą, jej różnymi odcieniami: ado
racją, pochwałą, błogosławieństwem, wdzięcznością, zachwytem, 
podziękowaniem, skruchą, przebłaganiem, prośbą, błaganiem. W 
m odlitw ie tej często ludzkie doświadczenie przeplata się z do
świadczeniem obecności i działania Boga. Od refleksji nad wyda
rzeniam i i kolejam i losu narodu wybranego przechodzi się do· 
spontanicznej m odlitw y (por. np. Wj 15, 1—18).

2 J. M. Castillo, Oracion y existencia cristiana, Salamanca 19Θ9 s. 35.
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Momentem przełomowym w historii ozołwieka i historii mo
dlitw y jest przyjście na św iat Jezuisa Chrystusa. W nim  Bóg naj
pełniej objawił się i skierow ał ku nam  swoje Sławo. Poznając 
Jezusa, słuchając jego słów, uczestnicząc w jego życiu i jego po
słannictw ie, otw ieram y się na przyjęcie największego daru, jaki 
Bóg nam  przygotował. Chrystus prowadzi nas do Ojca. Całe ży
cie Chrystusa, a więc i jego m odlitwa, staje się norm ą dla jego 
uczniów. Modlitwa Chrystusa jest dla nas drogowskazem, przy
kładem  jak  się modlić.

Ewangelie podają, że Jezus często w samotności spędzał ozas na 
m odlitw ie (por. Mt 14, 22—23; Mk 1, 35—37; 6, 45—46; Łk 4, 
42; 9, 18; 11, 1), na rozmowie ze swoim Ojcem. Do tego samego 
zachęcał swoich uczniów: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź 
do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, k tóry  
jest w ukryciu” (Mt 6, 6). U stanaw iając zaś Eucharystię, Jezus 
naw iązuje do tradycji m odlitewnej narodu wybranego, k tóry  w 
czasie wieczerzy paschalnej Składał Bogu dziękczynienie i chwa
łę. Praktykom  religijnym  Izraela nadaje nowy, głębszy sens. 
Przem ienia chleb i wino w swoje ciało i krew, które zostaną zło
żone w ofierze dla zbawienia świata. Błogosławi więc w tym  geś
cie liturgicznym  swego Ojca i w yraża m u dziękczynienie za cały 
p lan odkupienia zrealizowany w swym życiu i o fierze3.

Przejm ująca jest m odlitwa Jezusa w Getsemaini. „Odszedłszy 
nieco dalej, upadł na  tw arz i m odlił się tym i słowami: Ojcze mój, 
jeśli to możliwe, niech m nie ominie ten kielich. Wszakże nie jak  
Ja  chcę, ale jak  Ty” (Mt 26, 29). Jakże głęboko ludziki okazuje się 
Jezus w tych momentach. Nie wstydzi się uzewnętrzniać swoich 
.głębokich przeżyć i uczuć. Boi się cierpienia. Pro:si o odsunięcie 
kielicha, ale jednocześnie o spełnienie się woli Ojca. Bo po to przy
szedł na ziemię. I zostaje wysłuchany. Odzyskuje .spokój i siłę. Po
słuszeństwo i wypełnienie woli Ojca stanowią istotną treść jego 
m isji, i Jezus nie zapomina nigdy o tym  w swej m odlitwie. Po
dobnie dzieje się na krzyżu. Po słowach w yrażających całkowite 
opuszczenie: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił” (Mt 27, 
46), następnie ostatnia modlitwa, pełna ufności i nadziei: „Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam  ducha mojego” (Łk 23, 46).

W m odlitw ie kapłańskiej w czasie ostatniej wieczerzy, Jezus 
streszcza sens swojej m isji ukazania św iatu prawdziwego oblicza 
Boga. Jego posłannictwo na ziemi dobiega -końca, ale będzie da
lej kontynuowane przez uczniów Chrystusa, pozostających z Nim

3 Por. H. Crouzel, La preghiera di Gesù, Communio 2 (1973) η. 7 s. 13.
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w  ścisłej wspólnocie życia i dających Mu świadectwo przez jed
ność i miłość.

M odlitwy chrześcijańskiej nie można określić bez zrozumienia 
tego wszystkiego, co łączy Chrystusa ze swoimi uczniami. Ci, któ
rzy  wierzą w Niego, pow inni przyjąć Go w swoim życiu, otwo
rzyć się na jego działanie, upodobnić swoje życie do życia Mi
strza, wejść we wspólnotę życia z Nim, złożyć w Nim nadzieję 
(1 Tm 1, 1; Kol. 1, 27), kochać C hrystusa i jego braci.

Chrystus wzywa po im ieniu, by pójść za Nim, czyli uczestni
czyć w jego życiu, w jego m isji i podzielić jego los. Kto decyduje 
się, by iść za Nim, powinien być gotów zostawić wszystko: swój 
sposób postępowania, m yślenia, swoje p lany  na przyszłość. C hry
stus nie zaprasza do studiow ania jakiejś doktryny. On sam przed
staw ia się jako „droga p raw da i życie” (J 14, 6). W spólnota p ier
wszych chrześcijan pojęła transcendentalny w ym iar słów Chrys
tusa, k tóry  wzywał konkretnych ludzi, by poszli za Nim, i przy
jęła je jako skierow anie do wszystkich. Zaprasza bowiem wszyst
kich do swojego Królestw a i do wspólnoty życia, a kto poważ
nie przyjm uje to zaproszenie, powinien być gotowy na przyjęcie 
konkretnego, osobistego pow ołan ia4, i oddać się do dyspozycji 
Chrystusowi.

Życie chrześcijańskie to naśladowanie Chrystusa (1 Kor 4, 16; 
1 Tes 1, 6; 1 Kor 11, 1), to przyjęcie i zintegrow anie we własnej 
postawie jego najgłębszych postaw i m otywacji. Jesteśm y powo
łani, by żyć w Nim i z Nim. Nowy Testam ent zaw iera mnóstwo 
obrazów, porów nań i w yrażeń odzwierciedlających tę wspólnotę 
życia i m isji. Ulubionym  obrazem, którym  posługuje się św. Jan, 
jest w inny szczep i latorośle (J 15, 1—8). Św. Paweł natom iast 
posługuje się często obrazem ciała (Rz 12, 4—5; Koi 12, 21—27; 
Ef 1, 22—23; 4, 1·—13), a także św iątyni, rodziny, małżeństwa.

Z Chrystusem  jesteśm y „współdziedzicami·” (Rz 8, 17), razem 
z Nim jesteśm y ukrzyżowani (Rz 6, 6; Gal, 2, 19), pogrzebani (Rz 
6, 4; Kol 2, 12), wskrzeszeni (Kol 2, 12; Ef 2, 6); z Nim będziemy 
mieli wspólny udział w chwale (Rz 8, 17). Głębię i intensywność 
całkowitej identyfikacji z Chrystusem  może najlepiej wyraża zda
nie św. Paw ła: „Razem z Chrystusem  zostałem przybity do krzy
ża, i żyję, lecz nie ja, to  C hrystus żyje we m nie” (Gal 2, 19—20).

Dojrzała identyfikacja z Chrystusem  to gotowość przyjęcia ca
łego posłannictwa Chrystusa i podzielenia całego jego losu, a więc 
przyjęcie cierpienia i krzyża. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie

4 Par. R. Schnackenburg, Christliche Existenz nach dem Neuen Te
stament, München 1'967—1968, Band I, s. 92.
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naśladuje” (Mt 16, 24). Widzimy tu  zaproszenie, skierowane do 
człowieka, by wyszedł z samego siebie, „zapomniał” o sobie, i by 
w ten sposób włączył się w zbawcze dzieło, w ypełniając swoje 
życie miłością. A więc, by był w pełni człowiekiem, odnajdując 
sens własnego życia w daw aniu się, aż do „u tra ty  życia” (Mt 16, 
25), bo tylko pod tym  w arunkiem  odnajdzie praw dziw e życie.

Cała ta  rzeczywistość egzystencji chrześcijańskiej jest również 
treścią m odlitw y uczniów Chrystusa. Korzenie tej m odlitw y tkw ią 
w doświadczeniu własnej wiary, w przyjęciu słowa Bożego i w  sta
łym dążeniu do jak najgłębszego utożsamienia się z Chrystusem. 
Modlitwa chrześcijanina jest przedłużeniem m odlitw y samego 
Chrystusa, podobnie jak  życie tego, który poszedł za Mistrzem 
jest kontynuacją Jego posłannictwa.

Chrystus żyje nadal we wspólnocie swoich uczniów, którzy 
grom adzą się i m odlą w jego imieniu. (Dz 2, 21; 7, 59; 9, 14; 9, 
21). Chrześcijanin zwraca się na m odlitwie do Boga Ojca za po
średnictw em  Jezusa Chrystusa i w Jego im ieniu (por. J  14, 13— 
—16). Wspólnie z Chrystusem  zw racam y się do Jego Ojca, tak  ja'k 
nas tego nauczył w m odlitwie „Ojcze nasz”. Ale Jezus Chrystus 
jest nie tylko pośrednikiem , nauczycielem i towarzyszem naszej 
modlitwy. Modlimy się również do Niego, bo jest prawdziwym  
Bogiem-Człowiekiem. Dlatego chrześcijanie modląc się, pow tarza
ją: M aranatha, „Przyjdź, Panie nasz”, „Przyjdź, Panie Jezu” (1 
Kor 16, 22; Ap 22, 20).

Modlitwa jest nie tylko dziełem człowieka. Jest przede wszyst
kim  działaniem  Ducha Sw. w sercu człowieka. „Otrzymaliście du
cha przybrania za synów, w którym  możecie wołać: Abba, Ojcze! 
Sam Duch w spiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi” (Rz 8, 15—16; por. Gal. 4, 6). Podobnie także 
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie um ie
m y się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nam i 
w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). To 
przede wszystkim Bóg przychodzi do człowieka, czyni z siebie 
dar i oczekuje wolnej odpowiedzi.

L iturgia pozostanie zawsze uprzywilejowanym  momentem mo
dlitw y Kościoła — wspólnoty zgromadzonej w im ieniu C hrystu
sa i z Chrystusem, słuchającej Bożego słowa. „Trwali oni w nau
ce Apostołów i we wspólnocie, w łam aniu chleba i m odlitw ie” 
(Dz 2, 42). Punktem  centralnym  i kulm inacyjnym  tej m odlitwy 
wspólnotowej jest Eucharystia, dziękczynienie składane Bogu 
wspólnie z Jezusem  Chrystusem , k tóry  oddaje siebie w ofierze za 
zbawienie św iata i karm i nas swoim ciałem i swoją krwią.

W tradycji Kościoła, pam iętając o przykładzie i słowach Jezu-
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sa, by modlić się we własnej „izdebce” i w uikryciu, otaczano zaw
sze i nadal otacza się największą troską m odlitwę osobistą jako 
czas spotkania się z Panem  „sam na sam”. Bóg woła każdego po 
im ieniu, osobiście, czeka na osobistą odpowiedź. Chrześcijanin to 
człowiek, k tóry  za przykładem  Chrystusa modli się gdziekolwiek 
i w rożnych sytuacjach swojego życia, starając się we wszystkim 
wypełnić wolę Ojca. W ten sposób stopniowo całe jego życie staje 
się modlitwą.

W arunkiem  i kry terium  takiej autentycznej m odlitw y chrześ
cijańskiej jest życie wypełnione miłością ku  ludziom, braciom 
Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest zawsze skuteczne, jest wyda
rzeniem, dziełem. Bóg nie wypowiada pustych słów. M odlitwa 
chrześcijanina powinna włączyć go w historię zbawienia i przy
nosić owoce w miłości, w sprawiedliwości, w twórczości,, w pracy 
i w w iernościs.

III. MODLITWA DZIS

Jaka jest m odlitwa współczesnych chrześcijan? Z pewnością 
uw arunkow ana jest przem ianam i, jakie się dokonują w m ental
ności nowego pokolenia, które akcentuje potrzebę większej au
tentyczności, prawdy, przejrzystości i prostoty zarówno w życiu 
osobistym jak  i społecznym. Człowiek dzisiejszy coraz bardziej 
chce być sobą. W swoim spojrzeniu na św iat i w przeżywaniu 
w iary podkreśla wagę osobistego doświadczenia. Uwrażliwiony jest 
na godność człowieka, na sprawiedliwość i braterstw o, pomimo 
a może właśnie dlatego, że jest świadkiem  częstego łam ania pod
stawowych praw  człowieka, przemocy, egoizmu, nienawiści i ma- 
mipulacji. Bardziej docenia wartość życia we wspólnocie czy g ru 
pie, niż zależność od instytucji. Poszukuje jedności i syntezy tego 
co ludzkie i Boże poprzez autentyczną miłość bliźniego i reali
zację ewangelicznego ideału pójścia za Chrystusem. Oczywiście, 
dochodzenie do tego ideału zakłada pewien stopień dojrzałości 
chrześcijańskiej, zapomnienia o sobie, wyjścia z siebie. Dlatego 
nie odbywa się to bez trudności.

W modlitw ie współczesnych chrześcijan naczelne miejsce Coraz 
częściej zajm uje Pismo św. jako podstawowy tekst modlitwy. Od
powiada to żywemu w naszych czasach pragnieniu pow rotu do 
źródeł i stałej konfrontacji własnego doświadczenia ze słowem 
Bożym. Chętnie sięga się również po inne teksty tradycji ducho
wości chrześcijańskiej, zwłaszcza Ojców Kościoła i innych ludzi,

5 B. Häring, Preghiera. W: Nu ovo Dizionario di Spiritualità, Roma
1979 s. 1264.
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którzy w sposób szczególny doświadczyli działania Boga w ich 
życiu osobistym i potrafili to przekazać innym. Punktem  wyjścia 
i treścią m odlitw y staje się więc słowo Boże, skierowane do czło
wieka przeróżnym i drogami oraz sytuacja tego czołwieka tkw ią
cego w konkretnej rzeczywistości dzisiejszego św iata z jego pro
blemami, nadziejam i, radościami i cierpieniem. Zadaniem m odli
tw y staje się odkrycie Boga działającego w świecie i w duszy 
człowieka, otwarcie się na działanie Jego łaski i oddanie się Bogu 
do dyspozycji, do współpracy w dziele zbawienia.

Taka m odlitwa nie staje się ucieczką od rzeczywistości, ale 
wejściem w nią, próbą właściwego spojrzenia, zrozum ienia i wzię
ciem za nią odpowiedzialności. Jest doszukiwaniem się ostatecz
nego sensu wszystkiego.

M odlitwa ta jest często spontaniczna, bardzo osobista, egzysten
cjalna, tkw iąca głęboko w konkretnej rzeczywistości. Nie zada
wala się u tartym i formułami, ale poszukuje nowego języka, no
wych sposobów w yrazu tego, co człowiek czuje·, czego doświadcza, 
czego się spodziewa. Modlitwa ta nieraz przybiera formę milcze
nia, zwłaszcza gdy chce się wyrazić rzeczy najgłębsze, niew yra
żalne. Czasem jest poszukiwaniem Boga w ciemnościach i przera
dza się w m odlitwę z Ewangelii: Naucz mnie, Panie, modlić się, 
i daj, Panie, abym  przejrzał (Łk 11, 1; Mt 20, 33).

W życiu współczesnego chrześcijanina coraz więcej m iejsca zaj
m uje m odlitwa wspólnotowa. Kościół jest wspólnotą ludzi wie
rzących i modlących się, a m odlitw y nie moiżna zacieśniać do jej 
w ym iaru indywidualnego. Coraz bardziej pogłębia się przekona
nie, że człowiek wierzący i modlący się powinien dzielić się swoi
mi doświadczeniami i natchnieniam i ze swoimi braćm i w wierze. 
W czasach kryzysu w iary  takie dzielenie się może być skuteczną 
pomocą w przezwyciężaniu trudności i w wysiłkach, by w pełni 
odpowiedzieć na wołanie C hrystusa6. Coraz powszechniej to ru ją  
sobie drogę „nowe form y m odlitw y wspólnotowej, dzielenie się 
doświadczeniem Boga, otwartość i życzliwość w kom unikowaniu 
radości i trosk, pustki i pełni, ciemności i światła doświadczanego 
w życiu duchowym (...). Dzielenie się takim i doświadczeniami uczy 
lepiej, niż jakakolw iek książka, jak  Bóg w kracza w życie osoby, 
w jaki sposób Duch Boży prowadzi i oświeca ludzi pośrodku 
najbardziej banalnego i monotonnego codziennego życia (...). Słu
chanie innej osoby mówiącej o Bożej obecności w codziennym ży

8 P. Molinari, Mutations, expériences et orientations actuelles dans la 
vie de prière, Vie consacrée (1974) s. 132— 133.
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ciu może stać się w  danej chwili dla słuchacza doświadczeniem 
obecności samego Boga” 7.

Dla m odlitw y wspólnotowej najlepsze w arunki stwarza m ała 
grupa, której członkowie głębiej się znają, wzajemnie akceptują 
i gdzie istnieje szansa relacji i kom unikacji interpersonalnej. Mo
dlitw a taka bazuje na wzajemnej miłości, na braterstw ie, na 
wspólnym szukaniu Boga w szczerości i w prawdzie.

W ostatnich czasach jesteśm y świadkami powstawania w Ko
ściele wielu grup, których ośrodkiem całej aktywności jeist m o
dlitw a i Eucharystia, ja'k np. grupy m odlitw y charyzm atycznej, 
wspólnoty neolkatechumenatu, grupy oazowe, rekolekcyjne, wspól
noty  życia chrześcijańskiego, oraz nieform alne grupy, które zbie
ra ją  się na m odlitwę, na wspólne czytanie i m edytację Pism a św. 
C harakterystyczną cechą wszystkich tych grup i wspólnot jest 
akcentowanie w ym iaru osobistego a zarazem  wspólnotowego mo
dlitwy. Jest to m odlitw a spontaniczna, zakorzeniona w konkretnej 
rzeczywistości, bazująca na słowie Bożym, a zarazem przeżywana 
w autentycznej wspólnocie ludzi solidarnych w wierze i miłości, 
solidarnych w życiu.

Nieprzebrane jest bogactwo różnych form  m odlitwy: adoracja, 
dziękczynienie, m odlitw a błagalna i przebłagalna, liturgiczna 
i indyw idualna, osobista i wspólnotowa, ustna i m yślna, w yraża
jąca się w śpiewie, kontem placji i w działaniu, w apostolstwie, 
mistyczna, charyzm atyczna, spontaniczna i metodyczna. W ielu po
szukuje dzisiaj Boga korzystając z bogactwa duchowości Wscho
du — np. technika jogi, zen, m edytacja transcendentalna.

Dodajmy, że w życiu w ielu ludzi poozstają nadal aktualne ta
kie form y m odlitwy, jak: droga krzyżowa, adoracja eucharystycz
na, czuwania, procesje, pielgrzymki, różaniec. Weszły one na 
stałe do tradycji m odlitw y chrześcijańskiej. Również tzw. m odli
tw a wstaw iennictw a do świętych, a zwłaszcza do M atki Bożej 
zajm uje nieraz stosunkowo dużo miejsca w życiu m odlitwy. Znaj
duje ona swą podstawę w nauce o M istycznym Ciele Chrystusa, 
którego członki w ypełniają określone zadania dla dobra całości, 
współdziałając z Głową — z Chrystusem , oraz w niepow tarzalnej 
roli, jaką M aryja odegrała i nadal odgrywa w historii zbawienia.

W iele zainteresowania i kontrow ersji wywołuje w naszych cza
sach m odlitwa błagalna, m odlitwa prośby. Obok prób radykalnego 
zakwestionowania jej sen su 8, pojm uje się często w sposób m a

7 E. Doyle, On Praying and Being Human. Reflections on the Anthro
pological Value of Prayer, Review for Religious 33 (1974) s. 1281—1282.

8 Na przykład: D. Sölle, P. Steffensky, Politisches Nachtgebet in Köln, 
Stuttgart-M ainz 1969.
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giczny jej funkcję. Jak  zrozumieć słowa Chrystusa: „Ojciec wasz 
wie, czego wam potrzeba, wpierw  zanim  go poprosicie” (Mt 6, 8)? 
Czy w arto w takim  razie prosić? Chrystus sam uczy nas w mo
dlitw ie „Ojcze nasz” jak  i o co prosić (por. też Łk 11, 9—13). Nie 
należy być „gadatliw ym  jak  poganie” , którzy myślą, że „przez 
wzgląd na swe wielomówstwo będą w ysłuchani” (Mt 6, 7). Trzeba 
prosić w pierwszym rzędzie, by w ypełniła się Boża woda, bo ona 
jest najważniejsza i relatyw izuje wszystkie nasze prośby. Można 
prosić o konkretną rzecz. Przedstaw iam y w ten sposób Bogu, na
szemu Ojcu, pragnienia naszego serca, o ile to  serce jest zdolne 
pojąć dotykającą nas rzeczywistość i wybrać to, co najlepsze. Ale 
Ale Bóg jest większy od naszego serca. Pow inniśm y Mu zaufać, 
umieć zdać się bezwarunkow o i bez resaty na Niego. I przyjąć 
wszystko, cokolwiek nam  zsyła. Nie wszystko zrozumiemy, nie 
wszystko pojmiemy. Nieraz najiodpowiedndejiszą postawą będzie 
milczenie, gdy staniem y przed tajem nicą Bożych planów. Modli
tw a błagalna nie zw alnia od odpowieidzialności. Suponuje też 
współpracę człowieka, zaangażowanie się osobiste w to, o co prosi, 
w ykorzystanie wszystkich zdolności i możliwości otrzym anych od 
Boga do osiągnięcia tego, o co się modli.

Zagrożeniem m odlitw y w  dzisiejiszym świecie jest m aterializm  
praktyczny, pośpiech i nieludzki rytm  życia, b rak  w arunków do 
skupienia i wew nętrznej ciszy, rozproszenie, mentalność, której 
obcy jest głębszy, duchowy w ym iar egzystencji, a także egoizm, 
zamknięcie się przed drugim  czołwiekiem, życie w konfliktach 
i nieporozumieniu.

Zakończmy przeświadczeniem, że odnowiona litu rg ia i prze
m iany w duchowości chrześcijańskiej bliższej współczesnemu 
człowiekowi, stw arzają dla wszystkich szansę spotkania z Bogiem 
poprzez modlitwę we wspólnocie Kościoła. Odnowiona L iturgia 
Godzin, która stać się m a m odlitw ą nie tylko duchowieństwa, ale 
całego ludu Bożego, poiprzez swój układ hymnów, psalmów, czy
tań  z Pism a św. i tekstów  tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza pa
trystycznej, umożliwia autentyczny kontakt z Bogiem. Jest mo
dlitw ą zakorzenioną w tradycji chrześcijańskiej i m odlitwą na 
nasze czasy.

W otwarciu się na Boga, w utożsam ieniu się z Chrystusem, w 
m odlitw ie osobistej i wspólnotowej, człowiek odkryw a i urzeczy
w istnia to, co najważniejsze: swoje powołanie do miłości, do życia 
dla Boga i ludzi, i odnajduje w tym  samego siebie, pełnię czło
wieczeństwa.


