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Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,
Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego,
przez swoją śmierć dałeś życie światu,
wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją
od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła;
spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania
i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
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Wstęp
Słownik PWN podaje, że modlitwa jest zwracaniem się do Boga z wiarą, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą1. Trzeba podkreślić, że jest ona
i powinna być dla osoby wierzącej ważna, ponieważ to właśnie przez ten
dialog buduje się relację z Bogiem. To na modlitwie człowiek poznaje swego Stwórcę i decyduje się na pełnienie Jego woli w swoim życiu. Potrzebę modlitwy na przestrzeni wieków zauważali święci, np. św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, która mówiła: „Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem
serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości
zarówno w cierpieniu, jak i radości”2. Pismo Święte również jest skarbnicą wiedzy i przykładów ludzi, którzy wznosili swoje serca ku Bogu.
Modlitwa może pełnić funkcję ewangelizacyjną. Przykładem mogą
być uczniowie Jezusa, którzy prosili Go: „Panie naucz nas modlić się!”
(Łk 11, 1). Warto wspomnieć również o świętym Augustynie, który
mówił: „Spotkałem jednak ludzi, którzy się modlili do Ciebie, Panie,
i właśnie od nich nauczyłem się modlitwy”3. Owe przykłady ukazują,
jak ważna jest właściwa postawa w stosunku do modlitwy, gdyż może
ona poruszyć serca innych.
Na temat modlitwy powstało wiele różnych tekstów i publikacji. Jednak temat ten jest tak złożony, aktualny i ważny, iż uważamy, że warto
po raz kolejny się nad nim zatrzymać. Pragniemy więc podjąć się próby
1
2
3

Por. Modlitwa, https://sjp.pwn.pl/slowniki/modlitwa.html (10.09.2021).
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2559.
Zob. Augustyn, Wyznania, Kraków 1997.
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przedstawienia definicji modlitwy oraz ukazania jej w ujęciu czterech
znaczących, współczesnych teologów.
Pierwsza część książki będzie traktować o modlitwie, opierając się
przede wszystkim na Piśmie Świętym, Katechizmie Kościoła katolickiego i nauczaniu Kościoła. Na początku przedstawione zostaną postaci
biblijne ze Starego Testamentu, dla których ważny był kontakt z Bogiem.
Będą to ludzie odważni, dzielni, wierni Bogu i Jego powołaniu. Ludzie,
którzy wyróżniali się posłuszeństwem, oddaniem i zaufaniem swemu
Panu. Mowa tu zatem o Abrahamie, który nie bał się zaryzykować, wyjść
z domu rodzinnego i udać się w nieznane, tam, gdzie Bóg go poprowadzi,
Mojżeszu, któremu podczas modlitwy zostało objawione imię Boga – „Jestem, Który Jestem” (Wj 3, 14), Dawidzie, który w oczach ludzi nie spełniał podstawowych kryteriów, by zostać przywódcą, ale w oczach Boga
był tym, który zwycięża Goliata jednym rzutem kamienia, prorokach
(a wśród nich Eliasza), którzy dzięki modlitwie i oddaniu Bogu prowadzili
innych do zbawienia. Ostatnią grupą, która zostanie omówiona, będzie
lud wierny, który w swoich modlitwach zwracał się do Boga pieśniami
zawartymi w Księdze Psalmów. Wskazane postaci ze Starego Testamentu ukażą, że gdy człowiek zaufa Bogu i odda Mu swe serce na modlitwie,
będzie przez Niego prowadzony, otoczony opieką i obdarzony szczęściem.
W kolejnym rozdziale przejdziemy do omówienia postawy Jezusa
Chrystusa – Syna Bożego, którego modlitwa stała się przykładem spotkania z Ojcem dla wszystkich pokoleń. To On jest prawdziwym i wyjątkowym nauczycielem modlitwy. Wiele tekstów Nowego Testamentu porusza tematy dotyczące miejsc i czasu spotkań Jezusa z Bogiem.
Pierwszą część książki zakończą rozważania na temat modlitwy Kościoła. Zostaną w niej omówione formy modlitwy, czyli modlitwa ustna,
rozmyślanie i kontemplacja oraz modlitwa uwielbienia, dziękczynienia,
przebłagania i prośby. Ostatnią rzeczą, na którą zwrócimy uwagę będą
postawy na modlitwie, które pomagają chrześcijanom jeszcze bardziej
skierować swoją uwagę ku Bogu.
W drugiej części niniejszej publikacji omówione zostaną sylwetki czterech współczesnych teologów: Brunona Forte – wybitnego teologa i filozofa, Raniera Cantalamessy – kapucyna, wybitnego teologa
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i kaznodziei Domu Papieskiego, Josepha Ratzingera – teologa i papieża
oraz Jorge Mario Bergoglio – jezuity, teologa i obecnego papieża. Wybrani teolodzy wykazują się ogromną wiarą i wiedzą teologiczną, którą
poprzez swoje homilie, kazania oraz słowo pisane starają się prowadzić
do Chrystusa. Warto zatem lepiej ich poznać.
Ostatnia, trzecia część publikacji skupi się na rozważaniach dotyczących modlitwy i tego, co na jej temat mówią wymienieni wyżej teolodzy. Zapoznamy się więc m.in. z ujęciem modlitwy według Brunona
Forte, który uważa, że bez modlitwy życie nie jest możliwe4, a także
jego koncepcją, według której modlitwa staje się kontemplacją Miłości,
poszukiwaniem Prawdy i spotkaniem z Tym, który „do końca nas umiłował” (J 13, 1). Następnie przejdziemy do modlitwy ośmiu błogosławieństw według Raniera Cantalamessy. Kolejne rozważania skoncentrują
się na ujęciu Josepha Ratzingera, który pokaże, jak Słowo Boże staje się
słowem modlitwy (szczególnie w odniesieniu do Psalmów). Ostatnią zaprezentowaną koncepcją będzie ujęcie obecnego papieża Jorgego Maria
Bergoglia. Zobaczymy, iż według teologa modlitwa jest jak pukanie do
serca Boga, zwrócimy uwagę na Księgę Apokalipsy, a także na Eucharystię i różnorodność powołań w Kościele.
Jako autorki mamy nadzieję, że niniejsza książka przyczyni się do
ponownej refleksji nad tematem modlitwy i obecności Boga w naszym
życiu. W końcu, jak napisał św. Augustyn: „Pragnie Cię sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś […]. Stworzyłeś nas bowiem jako
skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie
nie spocznie”5.

4
5

Por. B. Forte, List o modlitwie, [w:] tenże, Dlaczego uczestniczymy w niedzielnej
Mszy Świętej, Kraków 2006, s. 55.
Augustyn, Wyznania, Kraków 1997, ks. I, p. 1.

1. Modlitwa w Starym Testamencie
(Anna Szkotak)

Modlitwa towarzyszy człowiekowi od samego początku, ponieważ
jest ona wpisana w serce ludzi przez Boga, który pragnie kontaktu ze
swoim stworzeniem. Ten fakt potwierdził już św. Paweł, który uważał, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać wiary w Boga (por. 1 Kor 12, 3). Modlitwa zatem towarzyszy człowiekowi
od momentu stworzenia go przez Boga. Przykładem może być Abel,
który kontaktował się z Bogiem poprzez składanie ofiary z pierwocin
trzody (por. Rdz 4, 4), a także Noe, którego posłuszeństwo podobało
się Bogu i Bóg błogosławił jemu oraz przez niego całemu stworzeniu
(por. Rdz 8, 20–9, 17).
W Starym Testamencie pojawiały się szczególne jednostki, które wyróżniały się niezwykłą wiarą i oddaniem Bogu, mimo że bardzo często
ich zachowanie było niezrozumiałe. Taką postacią był Abraham, który
często nazywany jest ojcem wiary, gdyż „wbrew nadziei uwierzył nadziei”
(Rz 4, 18). Innym przykładem jest Mojżesz, który będąc posłusznym
Słowu Bożemu, wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Król Dawid,
niepozorny człowiek, który z ludzkiego punktu widzenia nie nadawał się
na króla, stał się żywym obrazem wielkości Boga. Kolejną postacią jest
prorok Eliasz, którego można nazwać Bożym ogniem, ponieważ obronił wiarę w Jedynego Boga.
Wymienione osoby zostawiły unikalny ślad na kartach historii Izraela i historii każdego wierzącego człowieka. Każda z tych osób miała
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szczególną relację z Bogiem. W tym rozdziale zostanie podjęta próba
ukazania ich modlitwy. Zostanie również zwrócona uwaga na modlitwę Ludu Bożego, który bardzo często zanosił swoje codzienne sprawy
do Boga poprzez Psalmy.

1.1. Modlitwa Abrahama
Szczególną wiarą i modlitwą w Starym Testamencie wyróżnił się Abraham, patriarcha żyjący na przełomie XIX i XVIII w. p.n.e., pochodzący z chaldejskiego Ur6. Jego modlitwa wyrażała się przede wszystkim
przez czyny7. Na rozkaz Boga, Abraham będąc Mu posłuszny, wyruszył w wędrówkę do ziemi Kanaan (por. Rdz 12, 4), po drodze budując
ołtarze modlitwy. Mimo podeszłego wieku przyjął obietnicę Boga, dotyczącą potomka, z którego później chciał złożyć ofiarę Bogu na Jego
rozkaz. Abraham wykazuje się wręcz heroiczną wiarą, posłuszeństwem
i oddaniem Bogu. Jest wzorem modlitwy dla Kościoła, o czym świadczy cytat z Listu do Hebrajczyków: „Przez wiarę ten, którego nazwano
Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą
miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie” (Hbr 11, 8).
Warto więc przywołać fragment z Księgi Rodzaju, mówiący o powołaniu Abrahama: „Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem»” (Rdz 12, 1–2). Ciekawym aspektem słów Boga jest
to, że nie mówi dokładnie, gdzie powołany ma się udać. Wiara w Boga
polega więc na ciągłym zwracaniu się ku Niemu, na zaufaniu i miłości.
Dopiero, gdy te elementy charakteryzują człowieka, może on wyruszyć
w drogę. I tak właśnie było w przypadku Abrahama. Był on w stanie
6
7

Por. Abraham, patriarcha, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-09f.php3
(17.05.2021).
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2570.
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porzucić swoje plany, wyobrażenia o przyszłości i całkowicie powierzyć
się Bogu8. Trzeba również zauważyć, że Bóg wzywa Abrahama do pozostawienia swojej rodziny i przyjaciół. To polecenie jest wręcz dramatyczne, gdyż w tamtych czasach to właśnie rodzina była ostoją, poczuciem bezpieczeństwa. W momencie, gdy Abraham decyduje się iść za
głosem Boga, z punktu widzenia ludzkiego, godzi się na śmierć, gdyż
nie ma go, kto obronić. On jednak idzie, bo wierzy w Boga9. Słowa powołania poruszają jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż Bóg mówi Abrahamowi, że będzie błogosławieństwem. Wielu egzegetów zgadza się ze
stwierdzeniem, że w zdaniu tym chodzi o to, że przez Abrahama na inne
ludy i narody ma przyjść Boże błogosławieństwo, że on niejako staje się
kanałem, pośrednikiem10.
Skoro jest wzorem modlitwy, warto przywołać fragment z Księgi
Rodzaju, mówiący o spotkaniu Abrahama z Bogiem i Ich rozmowie na
temat Sodomy (por. Rdz 18, 20–32). Pan Bóg wybrał Abrahama na ojca
wszystkich narodów, zarówno tych, które trwają przy Bogu, ale również
tych, które wybrały życie w grzechu i naraziły się na Boży gniew. W ten
sposób Bóg pokazuje Abrahamowi, iż nie tylko trzeba uczyć się na podstawie pozytywnych doświadczeń, ale również na błędach innych11. Bóg
postanawia wtajemniczyć Abrahama w swoje plany zniszczenia Sodomy
i Gomory z powodu tego, że „występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie” (Rdz 18, 20b). Interesujące jest to, że Abraham wdaje się w dyskusję
z Bogiem. Nie jest samolubny czy zalękniony, lecz ma dobre serce i chce,
jeśli tylko będzie to możliwe, bronić mieszkańców tych miast. Abraham
powołuje się na zasadę związaną ze sprawiedliwością, która mówi, że

8
9
10
11

Por. K. Napora, Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju, „Sympozjum” 22 (2018)
nr 2 (35), s. 131–144, https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.024.9705.
Por. M. Mazurek, Abraham – ojciec wiary odważnej, „Polonia Sacra” 21 (2017)
nr 1 (46), s. 6, https://doi.org/10.15633/ps.1944.
Por. K. Napora, Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju, „Sympozjum” 22 (2018)
nr 2 (35), s. 131–144, https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.024.9705.
Por. J. Kania, T. Regiewicz, Abraham. Próba wiary, Kraków 2017, s. 129.
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„sprawiedliwi nie powinni cierpieć razem z grzesznikami, w przeciwnym
razie Bóg nie byłby sprawiedliwy w wymierzaniu kary”12.
By jeszcze bardziej docenić zachowanie patriarchy, warto odwołać się
do Noego, który wykazał przeciwną postawę. Otóż, gdy dowiedział się
o zamiarze Boga, który chciał zesłać potop, sam zaczął budować arkę.
A przecież mógł również się targować z Bogiem. Dla niego jednak jego
sprawy były najważniejsze. Widać, więc jaką piękną postawą wyróżniał
się Abraham13. Co ciekawe, ukazany jest on przez autora natchnionego
jako prorok, z którym Pan Bóg dzieli się swoimi zamierzeniami. Świadczy o tym fragment z Księgi Amosa: „Bo Pan Bóg nie uczyni niczego,
jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom” (Am 3, 7)14.
Zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI trzeba zaznaczyć, iż
„modlitwa chrześcijańska jest w pewnym sensie ambiwalentna – z jednej strony świadczy o wielkości modlącego się, który stoi przed Bogiem,
z drugiej natomiast pozwala mu odkryć własną małość i słabość”15. To
stwierdzenie o modlitwie jest widoczne również w postawie Abrahama,
który na początku modlitwy staje przed Bogiem, chce się z Nim targować: „Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?»” (Rdz 18, 23). Po pewnym
czasie zwraca uwagę na swą pokorę i małość względem Boga: „Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie,
choć jestem pyłem i prochem»” (Rdz 18, 27).
Jak zostało już wspomniane, Bóg zakłada z Abrahamem przymierze. Jest to obietnica jednostronna, złożona przez Boga, a dotycząca tego,
że będzie on ojcem wielu narodów i jego potomstwo będzie liczne jak
gwiazdy na niebie (por. Rdz 15, 1–6). Ciekawe, że Abraham przyjmuje
obietnicę, ale nie jest cichy w obliczu Boga. Tylko podobnie, jak podczas
prób ratowania Sodomy, tak i teraz podejmuje dialog z Bogiem, zauważając, że nie ma potomka, więc na co mu Boże obietnice: „Abram rzekł:

12
13
14
15

M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 111.
Por. J. Kania, T. Regiewicz, Abraham. Próba wiary, Kraków 2017, s. 133.
Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 111.
J. Kania, T. Regiewicz, Abraham. Próba wiary, Kraków 2017, s. 132.
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«O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka»” (Rdz 15, 2a). Największą zasługą Abrahama
i tym, czego oczekiwał od niego Bóg, jest wiara16.
Przez wzgląd na wiarę i dobroć Abrahama Pan Bóg obiecuje mu, że
będzie miał syna: „Rzekł mu: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie,
twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna» (Rdz 18, 10a). I tak, pomimo starości Abrahama i Sary, pomimo tego, że po ludzku nie mieli już
szans na potomstwo, na świat przychodzi ich syn. „Abraham dał swemu
synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak” (Rdz 21, 3). Warto dodać,
że imię Izaak w języku hebrajskim kojarzy się ze śmiechem17.
„Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to
jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: „Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]”
(Hbr 11, 17–19). Powyższy fragment podkreśla wielkość wiary Abrahama i jego zaufanie Bożym obietnicom, które często były wbrew ludzkiej logice. Dzięki posłuszeństwu Abrahama Bóg wiedział, że może mu
w pełni ufać i na niego liczyć, że nawet wtedy, gdy Jego rozkaz będzie
dla patriarchy niezrozumiały, postąpi tak, jak od niego oczekuje. Oczywiście należy pamiętać o tym, że Abraham również mógł ufać Bogu, bo
wiedział, że Ten spełnia swoje obietnice i jest wierny swojemu słowu18.
Warto podkreślić, że Abraham przez gotowość złożenia swojego jedynego syna na ofiarę upodobnił się do samego Boga, który wydał Chrystusa za wszystkich ludzi19.
Abraham, będąc już w podeszłym wieku, pragnął zatroszczyć się
o małżeństwo swojego syna Izaaka. Posłał więc swojego wiernego sługę do miasta, z którego pochodził, aby tam znalazł żonę dla Izaaka
(por. Rdz 24, 1–10). Ów sługa modli się do Pana Boga, aby okazał swoją

16
17
18
19

Por. A. Buckenmaier, Abraham. Ojciec wierzących, Kraków 2005, s. 98–99.
Por. A. Frossard, Wielcy pasterze, Kielce 1993, s. 19.
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 39–40.
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2572.
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łaskawość i aby mogło dojść do spotkania z przyszłą żoną Izaaka. Ciekawe,
że sługa podaje propozycję znaku, w którym Bóg mu się objawi i tak rzeczywiście się dzieje. Po pomyślnym spotkaniu z Rebeką, sługa Abrahama
wznosi modlitwę zwaną eulogią, czyli błogosławieństwo: „Niech będzie
błogosławiony Pan, Bóg mego pana Abrahama, który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierności memu panu, ponieważ prowadził mnie
w drodze do domu krewnych mego pana!” (Rdz 24, 27). Warto tu zauważyć, że to co boskie łączy się z tym, co ludzkie. Pan Bóg wkracza w historię ludzi. Dlatego też tak istotne jest życie przepełnione modlitwą20.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że Abraham do dziś uważany jest
przez Żydów za symbol jedności21. Jest on również „symbolem wierności
Bogu wbrew ludzkiej logice, wbrew rozsądkowi”22. Świadczy o tym praktycznie całe życie patriarchy. Usłuchał głosu Boga i wyszedł ze swej ziemi,
aby dotrzeć do Kanaan. Modlił się do Boga, pytał o radę, ale też nie bał
się prowadzić z Nim dyskusji. Abraham odznaczał się również posłuszeństwem, jak choćby wtedy, gdy miał złożyć swego syna w ofierze. Jego
modlitwa wyróżnia się wielkim oddaniem, miłością do Boga i drugiego
człowieka oraz ufnością w Boży plan. Abraham zaufał Bogu i pokazał
innym, że warto w Niego wierzyć, że Bóg wystarczy, aby uzyskać szczęście. Podobnie wiara w Jezusa wystarczy, aby otrzymać życie wieczne23.

1.2. Modlitwa Mojżesza
Po śmierci Abrahama Pan Bóg swoje obietnice przekazywał kolejnym patriarchom, Izaakowi oraz Jakubowi, który został ojcem dwunastu pokoleń Izraela24. Istotnym pasterzem był również Mojżesz, którego nazwać
20
21
22
23
24

Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 112–113.
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 38.
Tamże, s. 39.
Por. M. Mazurek, Abraham – ojciec wiary odważnej, „Polonia Sacra” 21 (2017)
nr 1 (46), s. 16, https://doi.org/10.15633/ps.1944.
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2573.
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można prawodawcą, budowniczym wspólnoty, gdyż dał Ludowi Bożemu
prawo, przewodników w wierze, czyli kapłanów oraz instytucje kultowe25. Wielką zasługą Mojżesza było również to, że przez czterdzieści
lat wędrówki do Ziemi Obiecanej, będąc posłusznym Bogu, formował
lud i ostatecznie stworzył naród26.
Aby mówić o Mojżeszu warto nakreślić czas historyczny. Otóż Księga
Wyjścia nawiązuje do Księgi Rodzaju i wyjaśnia, że do Egiptu przybył
Józef, jeden z dwunastu synów Jakuba, którzy chcieli go zabić, a ostatecznie sprzedali w niewolę. Tam Józef stał się doradcą faraona i sprowadził do Egiptu swojego ojca oraz braci. Potomkowie Jakuba szybko
się rozmnożyli i stali się silną grupą etniczną, co nie podobało się nowemu faraonowi. Zaczął więc ich prześladować, zmuszać do ciężkiej pracy.
Wydał również rozkaz, by topić nowonarodzone dzieci izraelskie płci
męskiej. W takich okolicznościach urodził się Mojżesz27. Imię Mojżesz
z języka hebrajskiego oznacza ‘wyciągać’ lub ‘wyjmować’ i odnosi się do
jego narodzin, które nastąpiły w czasie niewoli egipskiej. Został on wyciągnięty z wody przez córkę faraona i przyjęty przez nią jak syn, dzięki
czemu wychował się i wykształcił na dworze faraona28.
Dla Mojżesza ważna była obrona słabszych przed ich prześladowcami. Przykładem jest wydarzenie opisane w Księdze Wyjścia, gdy widzi
on nadzorcę egipskiego, który bije jednego z Izraelczyków. Mojżesz reaguje natychmiast i zabija Egipcjanina. Kolejnego dnia znów przychodzi
na to miejsce i staje się świadkiem strasznej sceny – oto niewolnik bije
drugiego towarzysza niedoli. Mojżesz zwraca mu uwagę, ale ten wówczas
reaguje słowami: „«Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz
i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa się ujawniła»” (Wj 2, 14). Mojżesz
ucieka z Egiptu w momencie, gdy faraon chce go zabić za to, co zrobił.
25
26
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Por. Mojżesz, prorok i prawodawca, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04h.
php3 (17.05.2021).
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 45.
Por. J. Synowiec, Mojżesz i jego religia, Kraków 1996, s. 14.
Por. B. Costacurta, Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2014 nr 63, s. 13.
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Księga Wyjścia opisuje moment, gdy Mojżesz staje w obronie siedmiu
córek plemiennego kapłana przed złymi pasterzami. Pośród nich jest
także przyszła żona Mojżesza. W jego zachowaniu widać, że istotna
jest obrona słabszych przed przemocą silnych. Nie jest też istotne, czy
broni swojego rodaka, czy zupełnie obcą dla siebie osobę oraz w jakim
miejscu stara się udzielić pomocy. Te przykłady z życia Mojżesza pokazują, że pomoc słabszym jest wartością uniwersalną29.
Mojżesz spotkał Boga w masywie góry Synaj w krzewie, który, mimo
że płonął, nie spalał się. Pan Bóg polecił Mojżeszowi zadanie – wyzwolenie ludu Izraela z niewoli egipskiej i wprowadzenie go do Ziemi Obiecanej, do kraju Kanaan30. Pomimo trudności i wątpliwości „Mojżesz dostosowuje swoją wolę do woli Boga Zbawiciela”31. Trzeba przyjrzeć się
temu spotkaniu Boga z Mojżeszem, bo uczy ono tego, jak może wyglądać dialog człowieka z Panem. Po pierwsze, Bóg zaprasza człowieka do
rozmowy, daje mu możliwość dyskusji, wyrażenia swojego zdania. Było
tak podczas powołania Abrahama i podobnie jest w przypadku Mojżesza32. Zatem podczas modlitwy można się spierać z Bogiem, zadawać
Mu pytania, mieć wątpliwości. Tak było w przypadku właśnie tego spotkania z krzewem gorejącym. Obiekcje Mojżesza brały się stąd, że poprzez opisane wcześniej wydarzenie, dał się poznać Hebrajczykom jako
osoba porywcza, niepotrafiąca przewidzieć konsekwencji swego czynu
oraz jako uciekinier, mimo że jego intencje były dobre i brały się z miłości do rodaków33. Pan Bóg obiecuje swoją obecność oraz przedstawia
imię – „Jestem, Który Jestem” (Wj 3, 14). Mojżesz z pomocą Aarona
wypełnia zadanie powierzone Mu przez Pana i wyprowadza Izraelitów z Egiptu, a następnie wędruje z nimi po pustyni przez czterdzieści lat, by doprowadzić ich do ziemi obiecanej34. „Na pustyni Mojżesz
29
30
31
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Por. M. Buber, Mojżesz, Warszawa 1998, s. 31.
Por. A. Frossard, Wielcy pasterze, Kielce 1993, s. 33–34.
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2575.
Por. J. Kania, T. Regiewicz, Abraham. Próba wiary, Kraków 2017, s. 134.
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 47.
Por. Mojżesz, prorok i prawodawca, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04h.
php3 (17.05.2021).
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musiał bez ustanku działać, modlić się, ganić i karać, aby podtrzymać
lud w wierności dla powołania”35. Mojżesz jest zatem obrazem modlitwy kontemplacyjnej, rozumianej jako „przepojone spokojem przebywanie człowieka w obecności Boga”36. Na potwierdzenie tych słów warto
zwrócić uwagę na Księgę Wyjścia, gdzie wielokrotnie podkreśla się, że
„Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33, 11). Mojżesz często i długo rozmawiał z Bogiem, czy
to wstępując na górę, czy budując specjalny namiot, będący Namiotem
Spotkania. Słucha Bożej woli, którą później przekazuje ludowi37.
Modlitwa Mojżesza była również wstawiennicza, ponieważ „nie
modli się za siebie, ale za lud, który Bóg sobie nabył”38. Przykład może
stanowić walka z Amalekitami, podczas której Mojżesz miał trzymać
wzniesione ręce: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry,
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (Wj 17, 11). Ostatecznie Izraelici odnieśli zwycięstwo. Innym przykładem może być prośba Mojżesza o uzdrowienie Miriam, jego siostry:
„Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: «O Boże, spraw, proszę, by znowu
stała się zdrowa»” (Lb 12, 13). Najważniejszym wstawiennictwem dokonanym wiele razy przez Mojżesza jest to, gdy prosi Boga za lud, który grzeszy i odstępuje od Prawa, aby go ocalić. O tym fakcie wspomina
Księga Psalmów: „Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz,
Jego wybraniec: on wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić, by
ich nie wyniszczył” (Ps 106, 23).
Warto nawiązać także do modlitwy wstawienniczej wówczas, gdy
Mojżesz był na Górze, by odebrać od Boga Prawo i przekazać je Izraelitom, a w tym czasie Lud Wybrany wykonał złotego cielca i oddawał
mu pokłon jako bożkowi39.

35
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Tamże.
K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 183.
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2576.
Tamże, pkt 2577.
Por. B. Costacurta, Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2014 nr 63, s. 38–39.
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Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: «W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić
w górach i wygładzić z powierzchni ziemi»? Odwróć zapalczywość
Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na
samego siebie, mówiąc do nich: «Uczynię potomstwo wasze tak liczne
jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym
potomkom, i posiądą ją na wieki»”. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. (Wj 32, 11–14).

Podsumowując, trzeba podkreślić, że podobnie jak było w przypadku
Abrahama, tak i Mojżesz nie boi się rozmawiać z Bogiem, dyskutować
z Nim, zadawać pytań, wyrażać swoich wątpliwości. Mojżesz traktuje Boga jak swojego przyjaciela, któremu może powierzyć życie. A Bóg
w odpowiedzi na lojalność swego sługi przekazuje mu swoje imię: „Jestem,
Który Jestem” (Wj 3, 14). Mojżesz jest wzorem modlitwy kontemplacyjnej, ponieważ spotykał się z Bogiem w Namiocie Spotkania i rozmawiał
z Nim twarzą w twarz (por. Wj 33, 11). Dla Izraelitów widzialnym znakiem modlitwy Mojżesza był obłok, który pojawiał się przed Namiotem.
Wiedzieli, że to spotkanie jest bardzo ważne, jest czymś wykraczającym
poza ludzką rzeczywistość, więc stawali przed swymi namiotami i również zanosili swoje prośby Bogu: „Cały lud widział, że słup obłoku stawał
u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia
do swego namiotu” (Wj 33, 10). Można więc śmiało stwierdzić, iż Mojżesz był nauczycielem modlitwy. Ponadto jest on przykładem prowadzenia modlitwy wstawienniczej, ponieważ przedstawiał Bogu nie tylko
swoje sprawy, ale także modlił się za ludzi, których Pan mu powierzył
i często stawał w ich obronie, gdy zgrzeszyli.

1.3. Modlitwa Dawida, króla

21

1.3. Modlitwa Dawida, króla
Izraelici, którzy obserwowali świat, otaczających ich sąsiadów i fakt, że
mają oni króla, sami również zapragnęli mieć władcę, który by nimi zarządzał i dbał o ich dobro: „Ustanów raczej nad nami króla, aby nami
rządził, tak jak to jest u innych narodów” (1 Sm 8, 5). Pan Bóg wyraził
zgodę na ich pragnienia i ustanowił w Izraelu urząd królewski. Zadaniem króla było stanowienie prawa, o czym przypomina Księga Przysłów: „Król państwo umacnia sprawiedliwością” (Prz 29, 4a) oraz troska
o bezpieczeństwo narodu. Władca winien także dbać o każdego podwładnego, traktować równo wszystkich ludzi. Gdy zasady te były stosowane, wówczas więź między królem a ludem była tak silna, że podwładni byli w stanie za swojego pana oddać nawet życie40. Jednak, gdy król
bardziej kochał władzę niż Boga, wówczas musiała nastąpić detronizacja i wybór następcy. Tak było, choćby w przypadku pierwszego króla
Izraela – Saula, który sprzeciwił się Bogu, zależało mu na swojej pozycji
bardziej niż na Bożej miłości i dlatego Bóg odrzuca go jako króla, a na
jego miejsce wybiera Dawida41.
Pismo Święte w Pierwszej Księdze Samuela opowiada historię wyboru Dawida na króla: „Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go
pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował
Dawida” (1 Sm 16, 13). Było to wydarzenie, znów ukazujące i potwierdzające, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, mimo że po ludzku wydaje się to niebywałe i niestosowne. Dawid był rudym, niskim chłopcem,
najmłodszym synem Jessego, pasterzem, który oddawał Bogu cześć śpiewem i grą na cytrze42. Jego talent doprowadził do spotkania z królem
Saulem i przebywaniu na jego dworze. Król, dzięki relacji Dawida z Bogiem, czuł pokój ducha: „A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał
na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się
lepiej, a zły duch odstępował od niego” (1 Sm 16, 23).
40
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Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 118.
Por. B. Costacurta, Król Dawid, Kraków 2007, s. 14–17.
Por. tamże, s. 20.
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Niewątpliwie niesamowitym wydarzeniem, świadczącym o odwadze Dawida, była jego walka z Goliatem – Filistynem, wrogiem Izraela.
Goliat wyróżniał się na tle innych żołnierzy. „Był wysoki na sześć łokci
i jedną piędź. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był w łuskowy
pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów” (1 Sm 17, 4b–5). Wystąpił on z szeregu i obiecał, że Filistyni staną się niewolnikami Izraelitów,
gdy jeden z nich pokona go w walce. Biblia podkreśla, że naród wybrany przestraszył się wroga: „Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo” (1 Sm 17, 11). Goliata
pokonuje Dawid, który zjawił się na polu walki z jedzeniem dla swych
braci. Zabrał ze sobą procę i kilka kamieni. Jednym z nich oddał strzał
i przyniósł wielkie zwycięstwo Izraelowi. Wykazał się odwagą, ale też
optymizmem i zaufaniem Bogu. Warto dodać, że ojcowie Kościoła często w tym fragmencie upatrują się symbolu walki z Szatanem, największym wrogiem człowieka43. Scena walki Dawida z Goliatem pokazuje
niezwykłe cechy przyszłego króla oraz jego modlitwę. Trzeba zauważyć,
że żaden żołnierz, a nawet król Saul nie podjął się walki z Filistynem, ponieważ bali się, wiedzieli, że jest doświadczonym wojownikiem, ponadto
dobrze zbudowanym i pewnym siebie. Natomiast Dawid, pasterz, ufa
Bogu i mówi królowi: „Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi,
wybawi mnie również z ręki tego Filistyna” (1 Sm 17, 37). Chłopiec nie
boi się, bo wie, że ma za sobą najważniejszą, największą obronę – Boga,
któremu bezgranicznie ufa44.
Dawid był królem, który służył innym i był pokorny. Wiedział, że
zwycięstwo nad Filistynami nie jest jego zasługą, ale Boga, za co czuł
ogromną wdzięczność i składał Mu ofiary. Troszczył się także o swój
lud i dziękował Bogu za niego: „Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów”
(2 Sm 6, 18)45. Króla Dawida można nazwać twórcą zjednoczonego państwa. Świadczy o tym choćby fakt, że około 1103 roku p.n.e. – w wyniku
43
44
45

Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 120–121.
Por. B. Costacurta, Król Dawid, Kraków 2007, s. 32.
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 121–122.
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wojny domowej – zdobył Jerozolimę i przeniósł tam stolicę wraz z Arką
Przymierza. Dzięki temu Jerozolima stała się centrum religijnym i politycznym państwa46. Pragnieniem Dawida było zbudowanie Świątyni
Jerozolimskiej, co udało się dokonać dopiero jego synowi i następcy tronu – Salomonowi. Od tej pory Świątynia stała się miejscem, gdzie przebywa Bóg i pamiątką Jego przymierza z Ludem Izraela47.
Modlitwa Dawida jako króla charakteryzuje się tym, że „modli się za
swój lud i w jego imieniu”48. Według tradycji jest on autorem większości
Psalmów, które są zawarte w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Ukazują one, że Dawid kochał Boga, ufał Mu i na zło odpowiadał dobrem.
Nie wymierzał on sam sprawiedliwości, ale wszystkie swoje troski, złości
czy też wrogów przedstawiał Bogu na modlitwie, aby to On, postępując
zgodnie ze swym zamysłem, wyciągnął konsekwencje, czy osądził nieprzyjaciół Izraela49. Dawid znajdował również czas na to, by dziękować
Bogu za wszystkie łaski, dobra i zwycięstwa, które od Niego otrzymał.
Przykład mogą stanowić słowa wypowiedziane po walce z Filistynami: „Jak rwąca woda Pan rozbił wrogów mych przede mną” (2 Sm 5, 20).
Piękną modlitwę dziękczynno-pochwalną zaniósł Dawid Bogu wtedy, gdy został wybrany na króla: „racz teraz pobłogosławić dom swojego
sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, boś Ty, mój Panie, Boże to powiedział, a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi będzie
błogosławiony na wieki” (2 Sm 7, 29). W powyższym fragmencie król
prosi o błogosławieństwo nie tylko da siebie, ale dla całej dynastii. Nie
myśli więc tylko o sobie, lecz także o przyszłych pokoleniach. Innym
przykładem modlitwy Dawida może być fragment Psalmu 18, w którym
król dziękuje Bogu za troskę i opiekę nad Izraelem: „Niech żyje Pan!
Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg,
mój Zbawca” (Ps 18, 47).
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Por. Dawid, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dawid;3890899.html
(17.05.2021).
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2580.
Tamże, pkt 2579.
Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Łódź 1999, s. 122–123.
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W życiu Dawida zdarzały się sytuacje trudne, grzeszne, np. wysłanie na pewną śmierć Uriasza, by móc zgodnie z prawem ożenić się z jego
piękną żoną. Wówczas zanosił on przed tron Boży modlitwy przebłagania za grzechy: „Zgrzeszyłem wobec Pana” (2 Sm 12, 13)50. Dzięki
Psalmom Dawid stał się „pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej
i chrześcijańskiej”51.
Król Dawid prowadził życie modlitwy. Już jako mały chłopiec został namaszczony i od tej pory Pan Bóg był przy nim. Dawid nie bał się
ludzi, wiedział, że z Bogiem może uczynić wszystko, że to właśnie Bóg
jest jego obrońcą: „Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie” (Ps 119 (118), 114). Dawid w swoich modlitwach
wstawiał się za lud powierzony mu przez Boga. Jest też autorem Księgi
Psalmów, która zawiera piękne utwory, mogące stać się modlitwą każdego człowieka.
Reasumując, trzeba stwierdzić, że modlitwa królów polegała na modlitwie „za siebie, za cały lud, za przyszłe pokolenia, o przebaczenie ich
grzechów i o zaspokojenie ich codziennych potrzeb, ażeby wszystkie
narody wiedziały, że On jest jedynym Bogiem i że serce Jego ludu całkowicie do Niego należy”52.

1.4. Modlitwa proroka Eliasza
Świątynia Jerozolimska stała się centrum życia religijnego, podstawowym
miejscem kultu, do którego corocznie zdążały rzesze pielgrzymów, aby
oddać chwałę Panu. Niestety, czasami zdarzało się, że ludzie skupiali
się bardziej na zewnętrznym kulcie niż na wewnętrznym przylgnięciu
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Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 154–160.
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2579.
Tamże, pkt 2580.
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do Boga. Z tego też powodu Bóg powoływał proroków, którzy mieli wychowywać Lud Izraela w wierze i nawróceniu serca53.
Na pewno jednym z ważniejszych proroków był Eliasz, który działał
w IX wieku p.n.e. Jego imię oznacza ‘Jahwe jest moim Bogiem’ i można stwierdzić, że jest ono zarazem misją, którą wybrał dla niego Pan54.
Eliasz żył w czasach, gdy odradzał się kult pogański i zaczęto wątpić
w sens wiary w jednego Boga. Równocześnie w życiu społecznym Izraelitów pojawiało się coraz więcej niesprawiedliwości55. Ponadto zmienił
się sposób sprawowania władzy w Izraelu. Królowie nie byli już wybierani przez Boga, tak jak było to w przypadku króla Dawida, lecz władza stała się dziedziczna. Co za tym idzie, królowie musieli prowadzić
własną politykę, by móc zadbać o ciągłość monarchii, co wiązało się
również z tym, że brali oni za żony pogańskie księżniczki. Tak też było
w przypadku króla Achaba, którego żoną stała się Izebel, wyznająca
wiarę w Baala56. Trzeba zaznaczyć, że w Pierwszej Księdze Królewskiej
po raz pierwszy ukazana zostaje postać Eliasza i co ważne, pojawia się
ona nagle, bez żadnego wstępu czy wzmianki o rodzinie, pochodzeniu,
tak, jak to zwykle dzieje się w przypadku działalności innych proroków
opisywanych w Piśmie Świętym57. Bóg powołał Eliasza do tego, by swoim życiem, słowem i czynem ukazał wielkość Jedynego Boga Izraela oraz
by zwalczył kult Baala – pogańskiego bóstwa płodności, któremu przypisywano odpowiedzialność za deszcz i ogień58.
W Księdze Mądrości Syracha znajduje się następujący opis: „Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.
On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę.
Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził
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Por. tamże, pkt 2581.
Por. Eliasz, prorok, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20d.php3
(17.05.2021).
Por. Eliasz, https://biblia.wiara.pl/doc/1167211.Eliasz (17.05.2021).
Por. P. Nyk, Eliasz Tiszbita, Kraków 2018, s. 15.
Por. tamże, s. 12.
Por. Eliasz, prorok, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20d.php3
(17.05.2021).
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ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może
pochwalić, że tobie jest równy?” (Mdr 48, 1–4). Powyższy fragment nawiązuje do niezwykłych, pełnych mocy słów i cudów, które działy się za
sprawą Eliasza.
Wspomniano już o królu Achabie i jego pogańskiej żonie, która wyznawała wiarę w Baala i krzewiła jego kult w Izraelu, w którym zgoda
na zawarcie związku małżeńskiego wiązała się z wybudowaniem świątyni ku czci bożka59. Prorok Eliasz, słuchając słów Boga, zapowiedział
władcy, że nastąpi dwuletnia susza. Później udał się na nad potok Kerit, gdzie Pan Bóg zatroszczył się o jego wyżywienie: „Wodę będziesz
pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły” (1 Krl 17, 4)60.
Przykładem cudu, który dokonał się za sprawą Eliasza, może być
jego walka z prorokami Baala, która polegała na przygotowaniu ofiary
dla Boga, ale bez podłożenia ognia. Prorocy Baala długo wzywali swego boga, lecz na próżno. Natomiast Eliasz zaczął się modlić słowami:
„O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz
to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten
lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce”
(1 Krl 18, 36–37). Pan Bóg zesłał ogień i ofiara została przyjęta, a Izraelici nawrócili się do jedynego Boga.
Kolejnym przykładem jest podróż Eliasza na rozkaz Boży do Sarepty,
gdzie miał spotkać kobietę, u której mógł się zatrzymać. Warto dodać,
że Sarepta była miastem fenickim, który wyznawał wiarę w inne bóstwa
niż Izraelici. Mimo to wdowa przyjmuje Eliasza do swego domu. Ugościła go mimo niedostatku i panującej suszy. Za sprawą proroka: „dzban
mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy,
którą Pan wypowiedział przez Eliasza” (1 Krl 17, 16). Dzięki temu wydarzeniu i naukom proroka kobieta uwierzyła, że jest on wysłannikiem
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Por. S. Sadowski, Wdowa z Sarepty Sydońskiej jako narzędzie w ręku Boga (1 Krl
17, 8–24), „Communio” 2015 nr 3–4.
Por. T. Hergesel, Eliasz i Elizeusz „Mężowie Boży” w służbie jahwizmu, „Studia
Theologica Varsaviensia” 20 (1982) nr 2, s. 25–45.
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Bożym61. „Przedstawione zdarzenie jest dla Eliasza kolejną próbą wiary i jego posłuszeństwa Bogu, a dla wdowy z Sarepty nauką o wartości
podejmowania ryzyka wiary”62.
Innym znamiennym cudem było wskrzeszenie syna wdowy z Sarepty.
Gdy mężczyzna umiera, matka w rozpaczy zwraca się do Eliasza: „Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby
mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?” (1 Krl 17,
18). W jej słowach można dostrzec przekonanie, że śmierć nastąpiła z powodu jej grzechów. Co ciekawe, odpowiedzią Eliasza na żal i oskarżenia kobiety jest modlitwa: „O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza
tego dziecka wróci do niego!” (1 Krl 17, 21)63. Eliasz jawi się w tym fragmencie jako charyzmatyczny prorok, który wstawia się za cierpiącymi
do Boga, a Ten wysłuchuje wołań ludzi i przywraca chłopca do życia64.
Warto wspomnieć o niezwykłym odejściu Eliasza z tego świata. Otóż,
gdy przechodził wraz z Elizeuszem (swoim następcą) „oto [zjawił się]
wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz
wśród wichru wstąpił do niebios” (2 Krl 2, 11). Wielu Ojców Kościoła
jest zdania, że Eliasza nie ma na tym świecie, to znaczy został on z duszą i ciałem wzięty do nieba. Nie dziwi zatem fakt, iż w Nowym Testamencie jest jedną z najczęściej wspominanych postaci. Pojawia się również podczas przemienienia Jezusa na Górze Tabor (por. Mt 17, 1–8).
Sam Chrystus nazwał Jana Chrzciciela Eliaszem, który miał przyjść, by
poprzedzić misję Mesjasza (por. Mt 17, 9–13).
Eliasz jawi się zatem jako prorok, który przekazuje wiernie słowa
Boże ludziom, do których są skierowane. Ufa Bogu bezgranicznie i powierza Mu swoje i innych życie. Dzięki swej modlitwie i wierze dokonuje
niezwykłych czynów, które mają potwierdzać wielkość Boga. Przykład
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Por. K. Frąckowska, Gościć proroka to przyjąć słowo Boga. Eliasz u wdowy z Sarepty Sydońśkiej (1 Krl 17, 8–24), „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016)
nr 2, s. 11–23.
P. Nyk, Eliasz Tiszbita, Kraków 2018, s. 26.
Por. S. Sadowski, Wdowa z Sarepty Sydońskiej jako narzędzie w ręku Boga
(1 Krl 17, 8–24), „Communio” 2015 nr 3–4.
Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 168–170.
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może stanowić uzdrowienie syna wdowy z Sarepty czy zwycięstwo nad
pogańskim bożkiem Baalem. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że z modlitwy, spotykania się z Bogiem prorocy czerpali siłę do głoszenia prawdy Izraelitom. Ich modlitwa wyróżnia się „słuchaniem słowa Bożego,
czasami sporem lub skargą, a zawsze wstawiennictwem, które oczekuje
i przygotowuje na interwencję Boga Zbawiciela, Pana historii”65.

1.5. Modlitwa Ludu Bożego – psalmy
Księgę Psalmów Starego Testamentu można nazwać modlitewnikiem.
Daje ona możliwość modlitwy nie tylko dla ludzi żyjących przed przyjściem na świat Chrystusa, ale również chrześcijan i muzułmanów. Można
rzec, że każdy wierzący człowiek znajdzie w Księdze Psalmów fragment,
za pomocą którego może skierować swe myśli ku Bogu66.
Nie tylko królowie czy prorocy wzywali Boga na modlitwie. Lud
Boży również zanosił swoje myśli do Boga. Czynił to przede wszystkim
poprzez psalmy, które są arcydziełem modlitwy w Starym Testamencie67. Księga Psalmów zawiera 150 psalmów, czyli poetyckich utworów
religijnych, wykonywanych przy akompaniamencie instrumentów strunowych68. Psalmy są zróżnicowane pod względem gatunku, treści, dlatego też istnieje wiele podziałów Psałterza. Warto również zaznaczyć,
że symbolicznym autorem tej Księgi jest król Dawid69, dlatego też często nazywa się tę Księgę „Psałterzem Dawidowym”. Pewne jest, że król
Dawid przyczynił się do napisania 73 utworów. Natomiast autorami
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Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2584.
Por. E. Sakowicz, Echo Psalmów w Katechizmie Kościoła Katolickiego, [w:]
P. Mitzner, Księga Psalmów. Modlitwa. Przekład. Inspiracja, Warszawa 2007, s. 283.
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2585.
Por. B. Mika, Psalmy Dawida Edwarda Bogusławskiego, [w:] K. Turek, B. Mika,
Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami, Katowice 2006, s. 142.
Por. M. Jóźwiak, Pseudo-Hieronim. Zwięzły komentarz do Księgi Psalmów, Ps 21
(Breviarium in Psalmos, Ps 21), „Biblica et Patristica Thoruniensia” 10 (2017) nr
4, s. 494, https://doi.org/10.12775/BPTh.2017.025.

1.5. Modlitwa Ludu Bożego – psalmy

29

pozostałych psalmów są m.in. Salomon, Asaf czy Heman70. Księga Psalmów powstawała od IX wieku p.n.e., a ostateczna jej forma ukształtowała się między III a II wiekiem p.n.e.71
Co jeszcze warto wiedzieć o Psalmach? Podstawowym podziałem
Psałterza jest ten na pięć ksiąg, który najprawdopodobniej odpowiada podziałowi Pięcioksięgu. Każda z tych części kończy się doksologią.
Jednak współcześni teolodzy doszukują się innych podziałów, np. ze
względu na użycie imion Bożych czy też na rodzaj literacki72. Mogą one
być podzielone również ze względu na zawartość treściową. Wówczas
wyróżnia się następujące psalmy: hymny pochwalne, które wielbią Boga
za stworzenie świata oraz wszystkie Jego cuda (np. „Pan króluje, oblókł
się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje” – Ps 93, 1), hymny dziękczynne, które
mają na celu okazanie wdzięczności Bogu za Jego dzieła (np. „Chwalę
Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła” –
Ps 9, 2), psalmy prośby, które w chwilach cierpienia i rozpaczy wzywają
Bożą pomoc (np. „Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś
w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników” –
Ps 3, 8), psalmy królewskie, w których wyrażona jest prośba o opiekę Bożą
dla króla (np. „Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych
ci losem” – Ps 45, 8), psalmy sławiące Jerozolimę, czyli Miasto Święte
wybrane przez Boga (np. „W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie” – Ps 76, 3), psalmy stopni lub wstępowania, które śpiewano na zakończenie pielgrzymek do Jerozolimy (np. „Do Pana
w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie” – Ps 120, 1), psalmy
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Por. J. Ćwikła, Tomasz M. Dąbek OSB, Modlić się Psalmami, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec–Kraków, 2019, ss. 98, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2020
nr 36, s. 282, https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.17.
Por. B. Mika, Psalmy Dawida Edwarda Bogusławskiego, [w:] K. Turek, B. Mika,
Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami, Katowice 2006, s. 142.
Por. Wstęp do Księgi Psalmów, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 5, Poznań 2014.
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dydaktyczne, mające na celu przekazać mądrość życiową (np. „Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność” –
Ps 37, 3) oraz psalmy pokutne, które używano zwłaszcza podczas liturgii
pokuty i żałoby (np. „Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nakłoń ku mnie Twego ucha: w dniu, w którym Cię wołam,
szybko mnie wysłuchaj!” – Ps 102, 3)73.
Większość psalmów ma swój tytuł, który odnosi się do podania autora,
okoliczności powstania czy rodzaju liturgicznego, albo wskazuje na uwagi
liturgiczno-muzyczne. Warto dodać, że Ojcowie Kościoła uważali owe
tytuły za natchnione, a czasem tworzyli własne w celu dokonania egzegezy danego psalmu. Można więc śmiało stwierdzić, iż „tytuły stanowią
interpretację Psałterza, zakorzenioną w nauce ojców i liturgii Kościoła”74.
W jaki sposób autorzy Księgi Psalmów przedstawili Boga? Przede
wszystkim jako Stwórcę świata, np. „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” (Ps 19, 2) albo „Bo On przemówił,
a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć” (Ps 33, 9). Zwrócili
również uwagę na miłosierdzie Boga, np. „Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9). Autorzy zaakcentowali także Bożą sprawiedliwość i wierność zawartemu przymierzu z Izraelem, np. „Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem
sam Bóg jest sędzią” (Ps 50, 6) albo „Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe” (Ps 111 (110), 7)75.
Psalmy mogły być używane do modlitwy indywidualnej, ale też wspólnotowej. Pomagały wierzącemu zanosić przed Tron Boży swoje sprawy,
uczucia, myśli oraz prosić Go o wysłuchanie modlitw76. Psalmy były
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Por. B. Mika, Psalmy Dawida Edwarda Bogusławskiego, [w:] K. Turek, B. Mika,
Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami, Katowice 2006, s. 143–144.
M. Przyszychowska, Grzegorz z Nyssy. O tytułach Psalmów, Kraków 2014, s. 7.
Por. J. Ćwikła, Tomasz M. Dąbek OSB, Modlić się Psalmami, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec–Kraków, 2019, ss. 98, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2020
nr 36, s. 282, https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.17.
Por. T. Brzegowy, Psałterz i Księga Lamentacji, Tarnów 2003, s. 91–92.
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też sposobem wyrażania modlitw przez Lud Boży, który gromadził się
w synagogach czy w świątyni w szabat i w święta77.
Dlaczego dawniej, ale i dziś tak chętnie sięga się po teksty z Księgi
Psalmów? Otóż Psałterz, za ojcem Dąbkiem, można nazwać „małą Biblią”, ponieważ zawiera podstawowe wiadomości dotyczące Boga i człowieka oraz relacji między nimi. Ponadto człowiek modlący się psalmami, może dostrzec swoje wady, zalety i podjąć pracę nad swoim życiem
duchowym78. Tak jak wspomniano, psalmy dotykają każdego aspektu
życia człowieka. Można dzięki nim Boga wychwalać, dziękować Mu za
Jego obecność i działanie w życiu ludzi. Można również wyrazić skruchę
i żal nad popełnionymi grzechami oraz prosić o przebaczenie.
Reasumując, trzeba podkreślić, że Lud Boży również zanosił modlitwy do Boga. Mógł to czynić albo indywidualnie, albo we wspólnocie,
np. podczas świąt. Niezwykłym świadectwem tychże spotkań Izraelczyków z Panem jest Księga Psalmów, która staje się uniwersalną księgą
modlitwy. „Psalm może odzwierciedlać jakieś wydarzenie z przeszłości,
odznacza się jednak taką prostotą, że jego słowami rzeczywiście mogą
modlić się ludzie każdego stanu i wszystkich czasów”79.
Modlitwa rzeczywiście jest obecna w życiu każdego człowieka. Stary
Testament uczy podstaw dobrej relacji z Bogiem. Pokazuje, że najważniejsza jest wiara i ufność w Boży plan. Gdy człowiek ma pewność, iż
Bóg jest Jego obrońcą, nic nie jest niemożliwe, nawet gdy jakieś decyzje,
wydają się być wbrew logice. Przykładem może być Abraham, który nie
bał się na Boże Słowo zostawić rodziny, znajomych i wyruszyć w nieznane. Podobnie król Dawid wyróżnił się wielką odwagą, gdy stanął do walki z Goliatem. W modlitwie ważne jest również posłuszeństwo, tak jak
było w przypadku Abrahama, który na rozkaz Boży, chciał złożyć swego
jedynego syna w ofierze. Innym przykładem jest Eliasz, który podążając
za głosem Bożym, udaje się do Sarepty, gdzie dokonuje dwóch cudów.
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Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2586.
Por. J. Ćwikła, Tomasz M. Dąbek OSB, Modlić się Psalmami, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec–Kraków, 2019, ss. 98, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2020
nr 36, s. 283, https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.17.
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2588.
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Modlitwa ma także wypływać z serca człowieka i wielkiej miłości do
Boga. Potwierdza to postawa Mojżesza, który kontemplował Boże oblicze w Namiocie Spotkania. Modlitwa ma prowadzić do miłości bliźniego. Abraham wdał się w dyskusję z Bogiem, aby bronić mieszkańców
Sodomy przed zagładą za grzechy. Mojżesz wielokrotnie wstawiał się
za ludem wybranym, gdy tracili Boga z oczu i zaczynali złorzeczyć oraz
grzeszyć. Dawid jako król również modlił się i składał ofiary za powierzony lud. Modlitwa polega także na słuchaniu słów Bożych. Przykładem jest Eliasz i inni prorocy, których zadaniem było słuchanie Boga
i przekazywanie Jego nauki ludziom.
Modlitwa ma być również podejmowana jak najczęściej. Nie jest
wyrazem jednorazowego spotkania z Bogiem, ale ciągłego powrotu do
Niego. Przykładem niech będzie Lud Boży, który idąc za swoimi przywódcami, zwracał się do Boga, by przedstawiać swoje sprawy, prośby
i dziękczynienie.

2. Modlitwa Jezusa
(Anna Szkotak)

Poruszając temat dotyczący modlitwy, nie sposób nie wspomnieć o osobie Jezusa Chrystusa. Niezależnie od tego czy ktoś wierzy w największy
Jego cud – zmartwychwstanie – to jedno trzeba przyznać, Jezus miał
niezwykłą relację ze swoim Ojcem. Można wręcz powiedzieć, że Jego
„jedynym nabożeństwem jest kult Ojca”80. Tę szczególną więź zauważyć można już przy pierwszej wzmiance na temat modlitwy Chrystusa, która miała miejsce podczas Jego chrztu udzielonego Mu przez Jana
Chrzciciela – „Wtedy właśnie gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica” (Łk 3, 21–22).
Trzeba podkreślić fakt, iż to, że Duch Święty przyszedł do Jezusa podczas chrztu, nie oznacza, że nie był z Nim wcześniej. Przecież pojawia
się już w momencie poczęcia przez Maryję. Jednak ten zewnętrzny wyraz pojawienia się Ducha Świętego zwiastuje, że od tej pory Jezus będzie
czynił niezwykłe znaki i przemawiać będzie z mocą81. Jezus powiedział
kiedyś: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał”
(J 4, 34). Fragment ten ukazuje synowską miłość Jezusa do swojego
Ojca, mówi, że modlitwa była dla Niego bardzo ważna, podobnie jak
pokarm, a istotą Jego życia było pełnienie woli Ojca82. „Modlitwa Jezusa
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J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 8.
Por. J. Bolewski, Podstawy modlitwy, Kraków 2002, s. 108–109.
Por. tamże, s. 109.
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to nie tylko słuchanie, ale widzenie, po prostu: pełne miłości czuwanie
w obliczu Ojca”83.
Jak niesamowita była modlitwa Jezusa, skoro to na wyraźną prośbę
uczniów – „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11, 1) – nauczył ich modlitwy Ojcze nasz. Warto w tym miejscu podkreślić, że w sakramencie
chrztu człowiek staje się dzieckiem Bożym, i tak jak Jezus, może Boga
nazywać Ojcem84. Ta niezgłębiona prawda wymaga głębszej analizy życia Jezusa, gdyż w Jego postawie i gestach ukryta jest chrześcijańska pobożność, a więc i modlitwa. Warto więc przyjrzeć się Jego działalności
i czynom, które pełnił żyjąc na ziemi85.

2.1. Modlitwa Jezusa, Żyda
„Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 38). Pismo
Święte i Tradycja nauczają, że Matką Syna Bożego została młoda żydówka Maryja, wyróżniająca się cnotliwym życiem i posłuszeństwem
względem woli Boga. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1, 14a). Te słowa podkreślają prawdę o tym, że Bóg wybrał taką,
a nie inną drogę zbawienia człowieka. Wkroczył w historię ludzi, stając
się jednym z nich. Zatem obowiązywały Go ramy czasowe czy kulturowe. Istotnym więc wydaje się fakt, iż Jezus był Żydem, czyli przedstawicielem narodu wierzącego w Boga86.
Biblia nie zawiera wielu informacji o dzieciństwie Jezusa. Możemy
odnaleźć w niej zapis: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło
i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała
83
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J. Bolewski, Podstawy modlitwy, Kraków 2002, s. 110.
Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 8–9.
Por. tamże, s. 7.
Por. I. de la Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego,
Kraków 1996, s. 10–11.
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na Nim” (Łk 2, 39–40). Czego dowiadujemy się o małym Jezusie i Jego
rodzinie? Przede wszystkim tego, że byli oni ludźmi wierzącymi i przestrzegającymi praw związanych z kultem Boga. Według Prawa Pańskiego obrzezali oni Syna i przedstawili Bogu. Również kolejne fragmenty
z Ewangelii Łukasza mówią o pielgrzymce Jezusa do Jerozolimy. Co ciekawe, Chrystus miał wówczas dwanaście lat, zaś obowiązek corocznej
pielgrzymki do Miasta Świętego spoczywał na mężczyznach od trzynastego roku życia. Świadczy, więc to o niezwykłej pobożności i zaangażowaniu Świętej Rodziny.
Jak zatem na tym etapie życia mogła wyglądać modlitwa Jezusa?
Warto raz jeszcze podkreślić, że jest On Synem Bożym zrodzonym
z kobiety, to znaczy łączy w sobie dwie natury – boską i ludzką. Maryja
z Józefem starali się wychowywać Jezusa w wierze i przekazywali Mu
obowiązujące zasady, wypływające z Przykazań. Jezus modlił się więc
tak jak wszyscy Żydzi, a zatem w synagodze w Nazarecie czy pielgrzymując do świątyni87. W poprzednim rozdziale wspominano o tym, że
Lud Boży bardzo często swoje prośby czy podziękowania kierował do
Boga za pomocą Księgi Psalmów. Tak też było w przypadku Jezusa, gdyż
wielokrotnie powoływał się na psalmy. Uważa się, że na 75 cytatów lub
aluzji starotestamentalnych, które wypowiada Jezus, aż 21 z nich pochodzi właśnie z Księgi Psalmów88. Warto więc podać kilka przykładów. Jezus pouczał swoich uczniów, że będą znienawidzeni przez świat
tak samo, jak i On. Wspomina przy tym słowa: „Ale to się stało, aby się
wypełniło słowo napisane w ich Prawie: «Nienawidzili Mnie bez powodu»” (J 15, 25; por. Ps 69 [68], 5). Podczas sporu z faryzeuszami, którzy
chcieli Jezusa ukamienować za bluźnierstwo, kieruje do nich następujące
słowa: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?»” (J 10, 34; por. Ps 82 (81), 6). Chrystus nawiązuje tutaj do prawdy,
że chrześcijanie są synami Boga. Znamiennym przykładem jest ten, gdy
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Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2599.
Por. M. Czajkowski, Jak dzisiaj modlić się psalmami?, „Studia Theologica Varsaviensia” 18 (1980) nr 2, s. 222.
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Jezus wisi na krzyżu i zwraca się do Boga słowami z Psalmu 22: „Eloi,
Eloi, lema sabachthani” (Mk 15, 34; por. Ps 22, 2).
Jak już wspomniano, psalmami modlili się Żydzi żyjący w czasach
Jezusa. Treść Psalmów zachęca do częstej, wręcz nieustannej modlitwy.
Dlatego Żydzi kierowali swe myśli ku Bogu przynajmniej trzy razy
dziennie. Rano i wieczorem mężczyźni mieli obowiązek odmawiać Szema Israel, które jest wyznaniem wiary. Natomiast modlitwa o godzinie
trzeciej po południu obowiązywała wszystkich Żydów. Wówczas odmawiano Osiemnaście błogosławieństw. Co więcej, Żydzi zanosili modły
również podczas posiłku. Mieli także ustalone modlitwy na dzień szabatu, święta czy okresy pokuty i inne ważne wydarzenia w życiu89. Czy
Jezus również uczestniczył w tychże modlitwach? Wielu teologów i egzegetów uważa, że tak. Jezus, jak już wspomniano, od dwunastego roku
życia brał udział w pielgrzymce do Świątyni Jerozolimskiej. Na pewno
też modlił się w synagodze podczas szabatu, ale także odmawiał obowiązujące modlitwy. Świadczą o tym fragmenty z Ewangelii Mateusza:
„Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30) oraz „Następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo” (Mt 14, 19).
Reasumując, trzeba raz jeszcze podkreślić, że Jezus przyszedł na ziemię w konkretnym czasie i przestrzeni. Z Maryi stał się człowiekiem,
Żydem, który gorliwie wypełniał obowiązki Prawa i zanosił modlitwy
do Boga. Maryja i Józef troszczyli się o właściwy rozwój religijny Jezusa.
Uczestniczyli z Nim w szabacie czy podczas świąt w Jerozolimie. Jednak Jezus modlił się również jako Syn Boga, stąd Jego modlitwa była
wyjątkowa. Na kartach Pisma Świętego znajduje się wiele fragmentów,
w których Chrystus nazywa Boga Ojcem90.
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Por. K. Białowąs, Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, red. R. Nęcek, W. Misztal, Kraków 2019, s. 14, https://doi.
org/10.15633/9788374387651.02 (W Społeczno-Medialnej Sieci, 4).
Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 9.
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2.2. Miejsca, pory i okoliczności modlitwy Jezusa
Analizując modlitwę Jezusa, warto zwrócić uwagę na to, gdzie i kiedy
znajdował czas na spotkanie z Bogiem oraz jaki był cel Jego modlitwy.
Pierwsza wzmianka o modlącym się Jezusie pojawia się już we fragmencie Ewangelii, gdy dwunastoletni Jezus wraz z Maryją i Józefem udają się na święta do Jerozolimy (por. Łk 2, 41–50). Ewangelia nie mówi
wprost o tym, że Jezus się modli, ale raczej nie jest możliwe, by tylko
biernie uczestniczył w tychże uroczystościach. Ponadto, gdy Rodzice odnajdują Syna, Jezus mówi: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem
być w tym, co należy do Mego Ojca?” (Łk 2, 49). Te słowa sugerują, że
dla Jezusa ważna była więź z Bogiem, którego po raz pierwszy nazywa
swoim Ojcem91.
Ponadto Chrystus modlił się w synagogach, co potwierdza wiele
tekstów biblijnych. Na przykład Ewangelista Łukasz podkreśla, iż „On
zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich” (Łk 4, 15).
Ewangelista Mateusz z kolei zwrócił uwagę na to, że: „obchodził Jezus
całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię
o królestwie i lecząc wszystkie choroby, i wszelkie słabości wśród ludu”
(Mt 4, 23). Ciekawym fragmentem jest ten, który pochodzi z Ewangelii Jana, gdzie Jezus został pojmany i przesłuchuje Go arcykapłan Annasz: „Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem.
Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy
Żydzi»” (J 18, 20). Powyższe teksty świadczą o tym, że Jezus rzeczywiście szanował święte miejsca Żydów i również uczestniczył w modlitwach w synagodze.
Trzeba jeszcze wspomnieć o perykopie, mówiącej o wyrzuceniu sprzedawców ze świątyni. Jezus powywracał stoły, tym którzy sprzedawali
towary, wyrzucił ich, a także tych, którzy kupowali. Wyjaśniając swoje
zachowanie, powiedział: „Czyż nie jest napisane: «Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów», lecz wy uczyniliście z niego
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Por. I. de la Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego,
Kraków 1996, s. 21.
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jaskinię zbójców” (Mk 11, 17). Skoro Jezus zaznacza, że świątynia ma
być domem modlitwy, to znaczy, że rzeczywiście jest ona dla Niego
ważna. Jezus na pewno udawał się na święto paschy, które odbywało się
w Jerozolimie, co potwierdzają słowa: „Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników” (Mk 14, 1a). Ewangelista Jan przywołuje również święto namiotów, w którym Jezus uczestniczył: „A zbliżało się żydowskie
Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas
poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie” (J 7, 2. 10). W innym
miejscu podkreśla także obecność Jezusa podczas uroczystości poświęcenia świątyni: „Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni” (J 10, 22)92.
Oprócz modlitw, które odbywały się w synagogach i świątyni, Jezus
zwracał się do Boga również w modlitwie indywidualnej. Bardzo często
modlił się w miejscach pustynnych, odosobnionych, które gwarantowały spokój, ciszę, możliwość rozmowy z Ojcem: „modlił się na osobności”
(Łk 9, 18), „odszedł na górę, aby się modlić” (Mk 6, 46)93. Warto krótko
zatrzymać się nad wymienionymi miejscami modlitwy. Po pierwsze, Jezus modlił się na górze, na przykład wtedy, gdy miał wybrać apostołów
(por. Łk 6, 12–16). Czemu góra jest odpowiednim miejscem na spotkanie z Bogiem? Z pewnością będąc na górze, widzi się więcej, dostrzega
się horyzont. W takim miejscu można zebrać myśli, spojrzeć w siebie,
omodlić to, co ważne, co chce się zrobić. Góra jest miejscem najbliższym niebu, a więc dogodnym, by być bliżej Boga, by móc na Nim się
skoncentrować94.
Innym miejscem modlitwy Jezusa była pustynia, o czym świadczy
fragment z Ewangelii Marka: „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno,
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” (Mk 1, 35).
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Por. B. Zbroja, Zjawisko modlitwy jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie, [w:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, pod red. R. Bogacza, Kraków
2014, s. 49–72.
Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 17.
Por. B. Zbroja, Zjawisko modlitwy jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie, [w:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, pod red. R. Bogacza, Kraków
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Trzeba podkreślić, że pustynia dla Żydów była miejscem nieprzyjaznym,
gdzie trzeba toczyć walkę. Tak jak biblijny ogród Eden jest miejscem
szczęśliwym, tak pustynia jawi się jako miejsce grzechu. Jest jednak widoczny pozytywny aspekt pustyni, choćby w czterdziestoletniej wędrówce Izraelitów do ziemi Kanaan, gdzie jawi się ona jako sprawdzian wierności Bogu. Naród wybrany przeszedł go pozytywnie, ale nie obyło się
bez pokus i czasów pokuty. Dlaczego Jezus wybiera pustynię na modlitwę? Być może dlatego, że było to miejsce, ciche, odludne, gdzie można
zregenerować siły duchowe, zjednoczyć się z Bogiem95.
Wyjątkowym miejscem modlitwy był Ogród Oliwny, do którego
przed Męką udaje się Jezus wraz z kilkoma uczniami. Dokładnie nie
wiadomo, gdzie ów miejsce się znajduje, tylko ogólnie można stwierdzić,
iż chodzi o zachodnie zbocze Góry Oliwnej w dolinie Cedronu. Trzeba
zauważyć, że znów wybiera miejsce odosobnienia, aby móc wzywać Boga:
„A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na
kolana i modlił się” (Łk 22, 41). Istotne jest to, że Jezus modli się w samotności. Jego uczniowie zasnęli i mimo tego, że Jezus kilkukrotnie ich
budził, nie potrafili czuwać razem z Nim. Jezus jednak nie poddaje się,
lecz wytrwale modli i prosi Boga o pełnienie Jego woli96.
O jakich porach Jezus się modlił? Na pewno, tak jak każdy Żyd, zwracał się do Boga dwa razy dziennie. Jednak Pismo Święte jest bogate we
fragmenty, które pokazują, że Jezus modli się też o innych porach dnia,
np. w nocy: „noce spędzał na górze zwanej Oliwną” (Łk 21, 37). Trzeba
stwierdzić, że poranek był szczególną porą dnia dla Żydów, kiedy to Bóg
jest obecny i chce im pomagać. Na pewno miała na to wpływ obserwacja
przyrody, to znaczy rano wszystko budzi się do życia, wschodzi słońce.
Ponadto wiele niezwykłych wydarzeń, interwencji Boga w historię Izraela
działy się właśnie rankiem, np. „Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli
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Por. L. D. Chrupcała, Modlitwa poranna Jezusa Mk 1, 35, „Wrocławski Przegląd
Teologiczny” 18 (2010) nr 2, s. 8–35.
Por. I. de la Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego,
Kraków 1996, s. 25, 81–85.
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naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza” (Wj 14, 27), a na
innym miejscu: „[Tejże samej nocy] wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. I oto rano, gdy trzeba
było wstawać, wszyscy oni byli martwi” (Iz 36, 37). Jak można zauważyć
w cytacie pochodzącym z Księgi Izajasza, Bóg działał już w nocy. Dlatego również w Księdze Psalmów pojawiają się fragmenty, nawołujące do
modlitwy nocnej: „Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed
Tobą” (Ps 88 [87], 2), a także: „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać
imieniu Twemu, o Najwyższy: głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność
Twoją nocami” (Ps 92 [91], 2–3). Postawa modlitewna Jezusa wskazuje
zatem na Jego mądrość i respektowanie Prawa Bożego97.
Jezus modlił się przed ważnymi wydarzeniami w życiu, np. „zanim
zaczął działalność publiczną przez czterdzieści dni i nocy pościł na pustyni” (por. Mt 4, 1–11). Innym przykładem może być modlitwa przed
dokonaniem wskrzeszenia Łazarza: „Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
«Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem,
aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał»” (J 11, 41–42). W tym fragmencie
Jezus kieruje dziękczynienie do swego Ojca po to, by umocnić wiarę
obecnych przy grobie Łazarza ludzi i zachęcić ich do wdzięczności Bogu,
a także chce, by zastanowili się nad swoją relacją z Najwyższym98. Kolejny przykład stanowi modlitwa w Ogrójcu, którą Jezus podejmuje bezpośrednio przed pojmaniem i śmiercią na krzyżu (por. Mk 14, 32–42).
Modlitwa Jezusa w zależności od potrzeby, czasu przybierała różną
formę. Czasami była krótkim błogosławieństwem (np. Mk 8, 7: „I nad
tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać”), wielogodzinną
kontemplacją (np. Łk 6, 12: „Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą
noc trwał na modlitwie do Boga”), a czasem wielodniowym postem
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Por. L. D. Chrupcała, Modlitwa poranna Jezusa Mk 1, 35, „Wrocławski Przegląd
Teologiczny” 18 (2010) nr 2, s. 8–35.
Por. M. Kaszowski, Rozważenie Ewangelii według św. Jana. Wskrzeszenie Łazarza, https://www.teologia.pl/Biblia_k/04_jan_11.htm (17.05.2021).
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(np. Mk 1, 13: „Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu”)99.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, iż Jezus modlił się często, w różnych miejscach i o różnych porach. Przede wszystkim jako Żyd przestrzegał obowiązującego Prawa, według którego spotykał się z Bogiem
podczas świąt w Jerozolimie, a także w synagodze. Ponadto modlił się
rano, wieczorem, ale także w nocy. Podejmował dialog z Ojcem w ważniejszych momentach swojego życia, np. po dokonaniu cudów albo przed
podjęciem istotnej decyzji. Jezus starał się modlić nieustannie, pamiętając o Bogu w każdej chwili swojego życia.

2.3. W przestrzeni trynitarnej
Jezus modlił się nie tylko jako człowiek, ale również jako Bóg – druga osoba Trójcy Świętej. Ponadto zbawcza misja Jezusa stanowi centrum Jego
posłannictwa i jest wyrazem wspólnego dzieła Trójcy Świętej. Ważną
wypowiedzią Kościoła na ten temat jest fragment wyznania wiary, które
przyjęto na Soborze Konstantynopolitańskim I w 381 roku: „Wierzymy […] w jednego Pana Jezusa Chrystusa, […], który dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”100. Warto więc przyjrzeć
się modlitwie Syna z Ojcem w obecności Ducha Świętego.
Pierwszy raz można mówić o Trójcy Świętej już podczas Wcielenia,
kiedy to Bóg prosi Maryję, by została Matką Jego Syna, a staje się to za
sprawą Ducha Świętego. To właśnie z pomocą Ducha Maryja w sposób
niepowtarzalny i wyjątkowy zostaje zespolona z tajemnicą Chrystusa. Ponadto Jej modlitwa stała się szczególna, co widać już w hymnie

99

K. Białowąs, Modlitwa drogą do świętości, [w:] Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, red. R. Nęcek, W. Misztal, Kraków 2019, s. 16,
https://doi.org/10.15633/9788374387651.02 (W Społeczno-Medialnej Sieci, 4).
100 A. Baron, H. Pietras, Dokumenty soborów powszechnych, Kraków 2002, t. 1, s. 69.
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Magnificat. Warto przywołać w tym miejscu scenę, kiedy to Maryja udaje się w odwiedziny do swojej krewnej, Elżbiety: „Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»” (Łk 1, 41–45). Elżbieta
w Maryi rozpoznaje tę, która zawierzyła i zaufała Bogu, i dzięki obecności Ducha Świętego w jej łonie rozwijało się Słowo Wcielone. Maryja
stała się wzorem modlitwy i wiary101.
Drugi moment objawienia Trójcy Świętej miał miejsce podczas chrztu
Jezusa w rzece Jordan. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. „A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”
(Łk 3, 21–22). Istotnym w tym fragmencie wydaje się fakt, że Bóg Ojciec
objawia Jezusa jako swego umiłowanego Syna, zaś człowieczeństwo Jezusa zostało namaszczone Duchem Świętym102.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było przemienienie Jezusa na Górze Tabor, które dokonało się przy świadkach – kilku uczniach Jezusa.
„Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie,
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli” (Mt 17, 5–6). Istotne, że
podczas chrztu tylko Jezus słyszał głos Boga, natomiast podczas przemienienia również obecni uczniowie usłyszeli, że Chrystus jest umiłowanym
Synem Bożym. Głos Boga wzywa uczniów i wszystkich ludzi do posłuszeństwa oraz ufności względem Jezusa w każdej dziedzinie swego życia103.
101 Por. T. Zadykowicz, Modlitwa Maryi w Duchu Świętym, „Salwatoris Mater”
10 (2008) nr 3, s. 96–111.
102 Por. L. Król, Teologia różańcowych tajemnic światła, „Studia Włocławskie”
6 (2003), s. 274–285.
103 Por. tamże, s. 274–285.
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„W Duchu Świętym Jezus Chrystus składa ofiarę z Siebie i Jego mocą
zostaje wskrzeszony. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”
(Łk 23, 46). Te słowa Jezus wypowiada po wielkim cierpieniu i drodze
krzyżowej, gdy wisi na krzyżu. W takich okolicznościach oddaje swego
ducha Bogu. A zatem składa w ofierze to, co ma najcenniejsze, to znaczy swoje człowieczeństwo i bóstwo, które zostało zjednoczone hipostatycznie w tajemnicy wcielenia. Trzeba podkreślić, że tylko Chrystus
Człowiek mógł umrzeć jako ofiara za grzechy ludzi, ponieważ był nieskalany i współdziałał z Duchem Świętym. Wielkim szczęściem i radością było Zmartwychwstanie Chrystusa. Wieczorem Jezus spotkał się
z Apostołami, pokazał im swoje ręce i bok, i przekazał swojego Ducha:
„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22). To wydarzenie jest bardzo ważne, gdyż wskazuje na fakt, iż Duch Święty obecny w Kościele jest gwarantem powszechnego zmartwychwstania ludzi. Jest źródłem nowego
życia w Chrystusie104.
Podsumowując, należy dostrzec, że zbawienie człowieka dokonuje
się przez działanie Trójcy Świętej, a więc Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wspomniane wydarzenia, jak wcielenie, chrzest w Jordanie, przemienienie na Górze Tabor oraz śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa
potwierdzają obecność Boga w Trójcy. Warto podkreślić, że w modlitwie
ważne jest odniesienie do Trójcy, szczególnie zaś do Jezusa Chrystusa,
bo jedynie On jest drogą modlitwy chrześcijańskiej. Zatem ma ona dostęp do Ojca tylko wtedy, gdy jest zanoszona w imię Jezusa. Ponadto św.
Paweł zwrócił uwagę, że: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy
Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3b)105.

104 Por. R. Ptak, Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa,
„Sympozjum” 23 (2019) nr 1 (36), s. 173–184.
105 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2680–2681.
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2.4. Arcykapłańska modlitwa Jezusa
Omawiając modlitwę Jezusa, nie sposób nie wspomnieć o Jego niezwykłej modlitwie, która zawarta jest w Ewangelii św. Jana w siedemnastym
rozdziale i stanowi arcydzieło teologiczne. Często nazywa się ją modlitwą
arcykapłańską. Nazwa ta po raz pierwszy została użyta w XVI wieku
przez luterańskiego teologa Davida Chytraeusa i ma charakter modlitwy wstawienniczej106. Jezus wygłasza ją podczas Ostatniej Wieczerzy
i zwraca się w niej do Ojca. Co ciekawe, słowo „Ojcze!” użyte w tym fragmencie zostało aż sześć razy. Występuje też w pierwszym i ostatnim wersecie, tworząc swoistą klamrę107. Najpierw Jezus prosi Ojca za samego
siebie (ww. 1–5), później wstawia się za uczniów (ww. 6–19), a następnie za tych wszystkich ludzi, który uwierzą w Niego dzięki nauczaniu
uczniów (ww. 20–26)108.
„Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył” (w. 1). Modlitwę tę, tak jak wspomniano, Jezus wygłosił
podczas Ostatniej Wieczerzy w ważnym momencie swego życia, mówi
bowiem że „nadeszła godzina” (w. 1). Jezus ma świadomość, że wypełnił już misje Ojca i może do Niego wrócić. W pierwszej części modlitwy arcykapłańskiej Chrystus mówi o swej relacji z Bogiem, o tym, że
jest Jego Synem, a On Jego Ojcem. Interesującym jest fakt, że modlitwa
Jezusa zawsze jest spokojna. On ma świadomość zjednoczenia z Ojcem
i jest to dla Niego czymś bardzo naturalnym. Wiele razy o tym mówił:
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30), „Ojciec jest ze Mną” (J 16, 32). „Jezus wypowiada się jak równy Ojcu, jako Ten, który przy Ojcu czuje się
u siebie w domu”109.
106 Por. J. Kręcidło, Modlitwa Jezusa (J 17, 1–26) odczytana w perspektywie antropologii kulturowej, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) nr 4, s. 57, https://doi.
org/10.12775/BPTh.2016.034.
107 Por. I. de la Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego,
Kraków 1996, s. 115.
108 J. Kręcidło, Modlitwa Jezusa (J 17, 1–26) odczytana w perspektywie antropologii
kulturowej, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) nr 4, s. 56.
109 I. de la Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego, Kraków 1996, s. 116.
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„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby
tak jak My stanowili jedno” (w. 11). W drugiej części modlitwy Chrystus
wstawia się za swoimi uczniami, których powierzył Mu Ojciec. Uczniowie są jeszcze na świecie, ale dzięki misji Jezusa zostali uwolnieni od
wpływów szatana. Podobne uzdrowienie czeka tych wszystkich, którzy
dzięki świadectwu uczniów uwierzą w Niego: „Jak Ty Mnie posłałeś na
świat, tak i Ja ich na świat posłałem” (w. 18). Uczniowie, gdy Pan wróci
do Ojca, będą głosił Jego chwałę. Jezus modli się więc za nich i prosi, by
nie zatracili wiary oraz by byli święci. Szczególnie, że mają być przykładem świętości dla świata, pomimo że „świat ich znienawidził za to, że
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (w. 14)110.
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (w. 21). W trzeciej części tejże modlitwy Chrystus prosi za przyszły Kościół, który będzie się tworzył dzięki słowom apostołów. Jezus
przekazuje im swoje Słowo i daje moc sakramentów względem Kościoła,
by byli kapłanami i prowadzili lud do Ojca. Charyzmatem Kościoła ma
być jedność na wzór jedności w Trójcy Świętej111.
Zakończenie modlitwy arcykapłańskiej zawiera szczególną inwokację do Ojca: „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię
i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich
była i Ja w nich” (w. 25–26). Jezus zwraca uwagę na sprawiedliwość Boga,
w której zawiera się zbawcza realizacja Jego woli. Pragnieniem Boga było,
aby ludzie mogli poznać Syna, a przez Niego i Ojca. Dokonało się to za
sprawą Jezusa, który wprowadził swych uczniów w tajemnicę Bożego
życia. Jezus ma świadomość, że Jego misja zdąża już do końca i dlatego
przekazał uczniom dwie naczelne zasady: miłość i jedność112.

110 Por. L. Stachowiak, Modlitwa arcykapłańska (J 17). Refleksje egzegetyczne, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21 (1974) nr 1, s. 85–94.
111 Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 51.
112 Por. L. Stachowiak, Modlitwa arcykapłańska (J 17). Refleksje egzegetyczne, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21 (1974) nr 1, s. 85–94.
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Pismo Święte wielokrotnie podkreśla, że Bóg jest miłością, którą chce
dzielić się ze swoim ludem. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Te słowa sugerują ważność miłości w życiu chrześcijanina. Tej miłości, która gotowa jest do poświęceń, do ofiarowania siebie za innych, tak jak dokonał
tego Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu. Miłość Kościoła opiera
się na służbie, do której zachęcał Jezus, np. obmywając uczniom nogi
(por. J 13, 1–11). Drugą zasadą ujętą w modlitwie arcykapłańskiej, jest
jedność. Chodzi tu o stworzenie wspólnoty chrześcijańskiej zarówno
pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego. Ewangelista Jan mówił
o tym w alegorii o Dobrym Pasterzu: „Mam także inne owce, które nie
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10, 16)113.
Podsumowując, trzeba podkreślić, iż Modlitwa Arcykapłańska, dzięki ciągłym zwrotom do Boga Ojca, uczy synowskiej postawy Chrystusa,
a co za tym idzie „uznania, że wszystko od Ojca mamy i że wszystko powinniśmy do Niego odnosić. Modlitwa Arcykapłańska jest Chrystusowym Ojcze nasz, a raczej Ojcze mój. Syn prosi Ojca, aby ci, których Mu
On dał, byli tam, gdzie on jest. Chociaż chce podzielić się z nimi chwałą,
najpierw da im udział w swej Męce”114.

2.5. Jezus nauczycielem modlitwy
„Jezus modlił się we wspólnocie, tzn. w synagodze, świątyni, wraz
z uczniami, ale oddawał się również modlitwie indywidualnej. Mimo
że przestrzegał obowiązującego Prawa, to jednak wielokrotnie udowadniał faryzeuszom ich obłudę. Hipokryzja uczonych w Prawie miała
również miejsce podczas modlitwy, ponieważ czynili to, by innym się
113 Por. M. S. Wróbel, Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17), „Verbum Vitae” 12 (2007), s. 73–90, https://doi.org/10.31743/vv.1446.
114 J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 58.
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pokazać: «Lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać»” (Mt 6, 5).
Jezus tymczasem potępia takie zachowanie i pokazuje coś zupełnie innego – „można wyjść na odosobnienie i zwracać się do Boga w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6). Modlitwa
Jezusa musiała być wyjątkowa, co widzieli Jego uczniowie i zapragnęli
modlić się tak jak On. Jeden z Jego uczniów poprosił: „Panie, naucz nas
modlić się” (Łk 11, 1), a Chrystus przekazał im słowa Modlitwy Pańskiej. Warto dodać, że Jezus nie mógłby odmówić jej w całości, gdyż jest
bezgrzeszny, lecz uczniowie otrzymali niezwykły przywilej nazywania
Boga swoim Ojcem115. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego: „Jezus uczy swoich uczniów modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do
przedstawiania Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje
modlitw zwróconych do Niego”116. Warto dokładniej wyjaśnić znaczenie powyższych słów.
Po pierwsze, Chrystus zwraca uwagę na czyste serce. W Piśmie Świętym słowo serce użyte jest ponad tysiąc razy w kontekście miejsca, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Oznacza to, że chrześcijanin ma
troszczyć się o swoje serce oraz o to, by Pan Bóg zajmował w nim najważniejsze miejsce. Dzięki temu wszystkie swoje decyzje będzie podejmował
ze względu na Niego117. Ponadto należy słuchać sercem, co oznacza, że
trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż podobnie jak opisuje to historia zbawienia na kartach Pisma Świętego, tak też i dziś Pan Bóg jest i działa,
i pragnie zbawienia człowieka. Jeśli wierzący będzie miał tego świadomość, to będzie starał się nawet w prozaicznych czynnościach życia codziennego odnajdywać Boga i Jego wolę. Chrześcijan winien więc wykazywać się postawą nadziei i dyspozycyjności oraz dbać o ciągły kontakt
z Bogiem poprzez modlitwę118. Serce człowieka, według zaleceń Jezusa,
ma ciągle się nawracać, poprzez miłość Boga i bliźniego. Chodzi więc

115
116
117
118

Por. tamże, s. 22–23.
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2621.
Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 9–11.
Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 9.
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o pojednanie z bliźnim: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz
i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem
przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5, 23–24). Ważną kwestią nawrócenia
jest też miłość i modlitwa za nieprzyjaciół: „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 44–45a).
Jezus uczył także, by modlić się do Ojca w miejscu odosobnienia i by unikać wielomówstwa: „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. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo
będą wysłuchani” (Mt 6, 6–7). Ponadto człowiek ma na modlitwie przebaczać swoim prześladowcom: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich
przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6, 14). W słowach: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 21) Jezus zwraca uwagę na to, że chrześcijanin winien poszukiwać Królestwa
Bożego. To ono ma być celem, do którego zmierza człowiek119.
Po drugie, Jezus chce, aby Jego wyznawcy modlitwy zanosili w wierze. Wiara to „przyjęcie w sposób wolny wypowiedzi jakiejś osoby ze
względu na zaufanie, którym się ją obdarza”120. Można zatem stwierdzić,
że wiara jest osobową relacją, opartą na wolności i miłości. Jak uczy Pismo Święte, Bóg objawił się człowiekowi i zaprosił do wspólnoty z Sobą
przez tajemnicę wcielenia oraz zmartwychwstania Chrystusa. Stąd też
Jezus zachęca do wytrwałej modlitwy: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). Dalsza część
tegoż fragmentu mówi o tym, że Bóg Ojciec wysłuchuje modlitw, bo
chce dobra każdego człowieka. Warto zwrócić uwagę na następujące słowa: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez
nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do
119 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2608.
120 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 533.
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życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13–14). Powyższa
wypowiedź Jezusa zachęca ludzi do wytrwałej wiary i ciągłego szukania Boga w swoim życiu.
Po trzecie, ważna jest modlitwa z synowską śmiałością. Jezus sam
nauczył swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz, w której pozwala ludziom
nazywać Boga Ojcem. Dzięki Jego zbawczej misji wierzący stali się dziećmi Bożymi. Warto dodać, że podczas Eucharystii, zanim wierni wypowiadają słowa Modlitwy Pańskiej, kapłan mówi: „ośmielamy się mówić”.
Jest to istotne, gdyż owe ośmielenie możliwe jest właśnie dzięki Zbawicielowi121. Co więcej, synowska śmiałość pozwoli wierzącym na czynienie niezwykłych rzeczy. Mówi o tym Jezus w Ewangelii św. Mateusza:
„Jezus im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć
wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale
nawet jeśli powiecie tej górze: ‘Podnieś się i rzuć się w morze!’, stanie
się. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie»”
(Mt 21, 21–22).
Po czwarte, Chrystus zwraca uwagę na czujność. Człowiek wierzący
to ten, który trwa na modlitwie, nawraca się i czuwa, oczekując powtórnego przyjścia Zbawiciela, bo ma pewność, że ono nastąpi. Dlaczego?
Bo Bóg jest wierny swojemu przymierzu i tak jak zapowiedział nadejście Mesjasza, które rzeczywiście się wydarzyło, podobnie nastąpi paruzja. Na kartach Pisma Świętego znajduje się wiele przypowieści, które
wzywają do czujności i gotowości. Ewangelista Łukasz przytacza słowa
Jezusa, w których zwraca uwagę na ciągłym trwaniu przy Bogu w modlitwie: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 36)122.
Ostatnią kwestią jest modlitwa, która ma być zanoszona w imię Jezusa Chrystusa. Święty Jan w swojej Ewangelii pisze: „O cokolwiek byście
prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16, 23). Jezus jest pośrednikiem,
121 Por. A. Siemieniewski, Katechizm Kościoła katolickiego – szkołą modlitwy, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 4 (1996) nr 1, s. 39–45.
122 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2612.
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a zatem uczniowie zostaną wysłuchani, gdy wspólnie będą modlić się
do Ojca, powołując się na Jego Syna. Co więcej, zanosząc modły w imię
Jezusa, a więc powołując się na Jego autorytet, ufając Mu, człowiek godzi się na pełnienie Jego woli, a więc i woli Ojca: „Ufność, którą w Nim
pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą” (1 J 5, 14). Modlitwa w imię Jezusa
oznacza też, że człowiek ma z Nim bliską relację, kocha Go i liczy się
z Jego zdaniem. Gdy miłuje się Boga, wówczas nie chce się niczego, co
nie byłoby zgodne z Jego wolą. Stąd też Pismo uczy, że Bóg spełnia prośby swoich wyznawców123.
Jezus przyszedł na ziemię, aby zbawić człowieka, aby pokazać mu, że
Bóg jest i go kocha. Z tego też powodu nauczył ludzi modlitwy. Najpierw
poprzez swój własny przykład, a później przekazując modlitwę Ojcze nasz.
„Bogu należy oddawać cześć w Duchu i w prawdzie” (J 4, 23–24), „bez
nadmiaru słów” (Mt 6, 7) „czy zewnętrznych praktyk” (Mk 7, 6), „najlepiej w ukryciu” (Mt 6, 6) – chodzi bowiem jedynie o „wzniesienie serca
ku Bogu” (Mt 6, 6) i słuchanie Jego słowa. Tylko to jest rzeczą niezbędną (por. Łk 10, 39–42)124. Kiedy wierzący będzie troszczył się o swoje
serce, o miłość względem Boga i bliźniego, o relację z Jezusem Chrystusem, wówczas jego modlitwy zostaną wysłuchane.
Reasumując, trzeba zauważyć, że Jezus Chrystus żyjąc na ziemi, prowadził życie pełne modlitwy i oddania Bogu, a także tejże modlitwy uczył
swoich uczniów. Jezus przyszedł na świat jak zwykły człowiek, to znaczy
urodził się w konkretnym czasie, miejscu, z matki, którą była Maryja.
Rodzice dbali o Jego wychowanie religijne, prowadzili na święta do Jerozolimy. Jezus zatem z zaangażowaniem wypełniał Prawo, które zobowiązywało Go jako Żyda do modlitwy dwa razy dziennie, a także przy posiłkach czy też do przestrzegania szabatu i świąt. Należy pamiętać, że Jezus
nie był tylko człowiekiem, ale przede wszystkim Bogiem. Z tegoż powodu

123 Por. I. Dec, Prosić Ojca w imię Jezusa, „Niedziela” świdnicka 2013 nr 21, s. 5.
124 K. Białowąs, Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, red. R. Nęcek, W. Misztal, Kraków 2019, s. 16, https://doi.
org/10.15633/9788374387651.02 (W Społeczno-Medialnej Sieci, 4).
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Jego modlitwa nabiera nowego znaczenia, gdyż często modlił się jako Syn
Boży, nazywając Boga swoim Ojcem125. Co ważne, wzywał Boga w ważnych momentach swojego życia. Modlił się często, nie tylko we wspólnocie, ale też indywidualnie. Na spotkania z Bogiem wybierał miejsca samotne, z dala od szumu i hałasu miasta, np. pustynię czy górę. Do tego
także później zachęcał swoich uczniów: „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).
Chrześcijanie wierzą w Trójcę Świętą – Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Tę wiarę opierają m.in. na tekstach biblijnych, w których ukazana jest Ich działalność. Takim wydarzeniem jest wcielenie, gdyż Maryja
stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Kiedy Jezus przyjmował chrzest z rąk Jana Chrzciciela: „Oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie»” (Mt 3, 16–17). Podobne słowa usłyszeli uczniowie Jezusa,
którzy byli z Nim na Górze Tabor i uczestniczyli w Jego przemienieniu.
Bóg podkreśla, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem i zachęca ludzi do
słuchania, i pełnienia Jego woli. Najważniejszym wydarzeniem w życiu
Chrystusa była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, które również
naznaczone było obecnością Trójcy Świętej.
Warto zwrócić uwagę na Modlitwę Arcykapłańską, która znajduje się w Ewangelii św. Jana. Ukazuje ona synowską postawę Chrystusa,
który zwraca się do Ojca, prosząc najpierw za siebie, potem za uczniów
oraz za przyszły Kościół. Do tej postawy synowskiej śmiałości Jezus zachęca także swoich uczniów. Uczy ich, że gdy będą dbali o swoje serce,
rozwijali w swym życiu miłość do Boga i drugiego człowieka oraz troszczyli się o relację z Nim, wówczas będą mogli się nazwać prawdziwymi
uczniami Jezusa. Ponadto, jak naucza Słowo Boże, każda modlitwa zaniesiona w imię Chrystusa będzie wysłuchana, pod warunkiem, że jest
zgodna z Jego wolą.

125 Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 9.
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Modlitwa jest oddechem chrześcijanina. Czymś, co przybliża człowieka
do Boga i sprawia, że prowadzi on życie duchowe – że żyje w Bożej obecności. Trzeba troszczyć się, by rzeczywiście modlitwa była dla człowieka
codzienną praktyką, więcej, potrzebą wypływającą z serca, by mieć stały kontakt ze Stwórcą. Modlitwa daje życie i prowadzi do nawrócenia.
Skąd wzięła się modlitwa? Właściwie na to pytanie odpowiadają już
dwa poprzednie rozdziały. Pierwszy ukazał, że pragnieniem człowieka,
wpisanym w niego przy stworzeniu, jest mieć odniesienie do kogoś większego – do Boga. Jeśli człowiek jest otwarty na Jego działanie, podchodzi
do Boga z wiarą i zaufaniem, to Ten prowadzi go przez życie i ofiaruje
mu swoją miłość i wierność. Natomiast drugi rozdział traktował o Jezusie Chrystusie – prawdziwym człowieku i prawdziwym Bogu, który
dał przykład, jak powinno się rozmawiać z Bogiem Ojcem. Zwrócił On
przede wszystkim uwagę na synowską śmiałość, a także na odpowiednie miejsce i porę. Ucząc uczniów Modlitwy Pańskiej, zachęcił ich, by
do Boga zwracali się „Ojcze”.
Apostołowie otrzymali od Pana Jezusa rozkaz: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Wyruszyli więc
w drogę, by poprzez swoje słowa i czyny nauczać o Chrystusie – Mesjaszu,
który przyszedł na świat i przyniósł ludziom zbawienie. Oni też, wzorując
się na swoim Mistrzu, zwracali się do Boga w modlitwie i uczyli jej innych.
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Dlatego w tym rozdziale warto zwrócić uwagę raz jeszcze na definicję modlitwy, motywację człowieka, który ją podejmuje oraz na jej
podstawowe skutki. Następnie, trzeba przyjrzeć się formom, rodzajom
i postawom modlitwy, które możemy stosować w swoim duchowym życiu również dziś.

3.1. Modlitwa – podstawowe informacje
Czym jest modlitwa? Według Małego Słownika Teologicznego jest „wyraźną i pozytywną realizacją odniesienia człowieka do osobowego Boga,
Dawcy zbawienia”126. Według powyższej definicji modlitwa ma wydźwięk zawsze pozytywny, jest bowiem „wzniesieniem duszy do Boga”127.
Co więcej, modlitwa powinna towarzyszyć człowiekowi przez cały czas,
w myśl słów św. Pawła: „Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17). Czy rzeczywiście jest to możliwe? Według św. Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki bosej żyjącej w XIX wieku128, modlitwa ma być „okrzykiem
wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”129, a zatem
każda sytuacja, w której aktualnie znajduje się człowiek, jest dobra, aby
móc swoje myśli i serce skierować do Boga, przedstawiając swoje prośby czy wdzięczność za okazane łaski. Ponadto również w pracy zawodowej można się modlić, jeśli ukierunkujemy ją na Boga przez dobrą
intencje. Chodzi także o właściwe podejście do niej, aby wykonywać ją
należycie i dobrze130.

126 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 245.
127 Św. Jan Damasceńśki, De fide orthodoxa, 3, 24 (PG 94, 1089D); por. Katechizm
Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2559.
128 Por. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3 (17.05.2021).
129 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, C 25 r; por. Katechizm
Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2559.
130 Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 18–19.

3.1. Modlitwa – podstawowe informacje

55

Modlitwę można nazwać przymierzem, dlatego że ma ona związek
z historią zbawienia, która jest właśnie historią przymierza Boga z człowiekiem. Trzeba podkreślić, że modlitwa jest inicjatywą Boga i Bożym
darem. Bóg wybiera człowieka, daje mu obietnice, a jedynym zadaniem
osoby ludzkiej jest udzielenie odpowiedzi na Boże wezwanie131. Co więcej, Bóg szanuje wolność człowieka i pozwala mu na rozmowę z Sobą,
często też na wyrażenie wątpliwości. Było tak, np. w przypadku Abrahama, który wołał o litość nad Sodomą: „O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo,
co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad
całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?” (Rdz 18, 25). Podobnie
Mojżesz, który często wstawiał się za lud wybrany: „Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie
gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką»?” (Wj 32, 11). Te i wiele innych przykładów
wskazuje na to, że „modlitwa, jako zbawcze przymierze Boga z ludźmi,
ma być współdziałaniem człowieka z Bogiem132. Modlitwa jako wyraz
przymierza ma wyróżniać się zaufaniem Bogu, wiarą i miłością, a także ma wypływać z serca. Powinna też wyrażać zgodę na plany i zamiary
Boże, człowiek winien zawsze łączyć swoją wolę z Jego wolą133.
W jaki sposób człowiek ma się modlić? Jaka winna mu towarzyszyć
postawa, motywacja? Przede wszystkim chrześcijanin powinien być osobą pokorną, czyli mającą „poczucie własnej niewystarczalności i ograniczoności własnego bytu”134. Tylko taka postawa da możliwość skierowania swych myśli ku Bogu i otwartości na Niego. Pamiętając o tym, że
modlitwa jest spotkaniem dwóch osób, które winny ze sobą prowadzić
dialog, warto zwrócić uwagę na treść tejże rozmowy. Jest nią ludzkie życie,
co oznacza, że jeśli człowiek autentycznie otwiera swoje serce na Boga,
chce się Mu podporządkować, to wówczas, ma ona dar oczyszczenia
131 Por. A. Zuberbier, Korzenie i natura modlitwy chrześcijan według Katechizmu
Kościoła Katolickiego, „Collectanea Theologica” 65 (1995) nr 2, s. 38.
132 Tamże, s. 39.
133 Por. tamże, s. 41.
134 E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 9.
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i ukazania prawdy o nim samym. Chodzi zatem o to, by człowiek rzeczywiście chciał pełnić w swoim życiu wolę Boga, aby to ona zawsze była
priorytetem, nawet wtedy, gdy po ludzku wydaje się niezrozumiała135.
Jakie są skutki modlitwy? Po co mamy się modlić? Jednym z jej skutków jest odpowiednie podejście do rzeczy materialnych. Jeśli człowiek
pragnie spotkania z Bogiem i całym sercem jest przy Nim, to będzie
rozumiał, że dobra doczesne są przemijające i nie uczyni z nich bożka.
Co za tym idzie, dzięki modlitwie człowiek będzie wzrastał w wierze
i łatwiej będzie mu odwrócić się od grzechu ciężkiego, a potem nawet
i lekkiego. Innym owocem modlitwy jest nawrócenie. Modlitwa wymaga ciągłej pracy nad sobą, zaangażowania, skupienia na Bogu. Modlitwa ostatecznie ma prowadzić człowieka do upodobnienia się do Boga.
Wynika to z tego, że na modlitwie spotykamy Boga, Jego doskonałość
i miłość, a także chcemy podążać za Nim, chcemy być tacy jak On, pragniemy Go naśladować136.
Podsumowując, należy stwierdzić, że „czas modlitwy jest najbardziej
twórczym czasem w ciągu dnia. Najwięcej można w nim zdziałać, najwięcej się w nim dokonuje”137. Człowiek przychodzi do Boga, by wszystkie swoje sprawy oddać Jemu, by zostać wyzwolonym. Trzeba pamiętać,
że to Bóg jest inicjatorem dialogu z człowiekiem, który winien uwielbiać
Go w dziele stworzenia. Jednakże modlitwa ma uświadomić człowiekowi, że jest grzeszny i potrzebuje Bożego miłosierdzia, które dane jest mu
przez Chrystusa Odkupiciela138. Człowiek, praktykując modlitwę, powinien stawać się coraz bardziej świętym, ukierunkowanym na Bożą wolę.

135 Por. A. Bańka, Powrócić do źródeł modlitwy, http://www.warmia.oaza.pl/archiwum/pliki/sow/konf1.pdf (17.05.2021).
136 Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 12–14.
137 E. Staniek, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 163.
138 Por. K. Duda, Modlitwa aktualizacją naszej wiary, „Kieleckie Studia Teologiczne” 12 (2013), s. 27–45.
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„Ideałem modlitewnego życia chrześcijanina […] jest modlitwa nieustanna, w sensie pamięci o obecności Boga przy wykonywaniu naszych codziennych obowiązków z miłości ku Bogu i ludziom”139. Aby móc pamiętać o Nim codziennie, zawsze, Kościół wypracował pewne stałe sposoby
i czasy modlitwy, np. pacierz rano i wieczorem, modlitwa przed i po
posiłku itp. Najważniejszym i podstawowym rytmem życia modlitwy
chrześcijańskiej jest niedziela i rok liturgiczny140.
Zastanawiając się nad formami modlitwy, trzeba zaznaczyć, że dość
istotnym podziałem jest ten na modlitwę indywidualną i wspólnotową.
Ta pierwsza skupia się na osobistym spotkaniu człowieka z Bogiem, natomiast modlitwa wspólnotowa ukazuje równowagę między indywidualnym dialogiem z Bogiem i dialogiem z człowiekiem141.
Tradycja kościoła podaje trzy główne formy modlitwy, które mogą
pojawić się zarówno w modlitwie indywidualnej, jak i wspólnotowej. Są
nimi: modlitwa ustna, rozmyślanie oraz kontemplacja. Modlitwa ustna
jest najczęściej stosowanym sposobem modlitwy. Polega ona na wyrażaniu w stronę Boga słów na głos bądź w myśli142. „Najważniejsza jednak jest obecność serca przy Tym, do którego mówimy w modlitwie”143.
Warto wspomnieć, że przykład modlitwy ustnej dał swoim wyznawcom
Jezus Chrystus, który wzywał Ojca w Ogrójcu, by zabrał od niego ten
kielich (por. Łk 22, 42) czy też w Wieczerniku, gdzie ustanowił sakrament Eucharystii (por. Łk 22, 19–20) i zostawił treść modlitwy arcykapłańskiej (por. J 17, 1–26), czy w końcu modlił się tekstami liturgicznymi
Synagogi. Skąd wynika potrzeba modlitwy ustnej? Z cielesno-duchowej budowy natury człowieka, który ma potrzebę, aby swoje uczucia

139 E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 20.
140 Por. tamże, s. 20.
141 Por. I. Werbiński, Modlitwa – dialog człowieka z Bogiem, „Paedagogia Christiana” 26 (2010) nr 2, s. 135–147, https://doi.org/10.12775/PCh.2010.027.
142 Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 21.
143 Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2700.
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wyrażać na zewnątrz poprzez słowa i gesty144. Najczęściej stosowanymi
formułami modlitwy ustnej, które są zaczerpnięte z Pisma Świętego, są:
znak Krzyża Świętego, za pomocą którego wymienia się imiona Trójcy
Świętej, modlitwa Ojcze nasz, której nauczył Jezus swoich uczniów, Pozdrowienie Anielskie, podczas którego człowiek wypowiada słowa anioła
kierowane do Maryi podczas Zwiastowania oraz św. Elżbiety, gdy odwiedziła ją Matka Boża czy też Skład Apostolski, gdzie modlący się przypomina sobie podstawowe prawdy wiary. Podczas modlitwy ustnej chodzi o to, by wniknąć w treść wypowiadanych słów i ostatecznie osiągnąć
zbawienie145. Niestety, może się zdarzyć, że człowiek odmawia formuły,
zamiast się nimi modlić. Może to prowadzić do traktowania spotkania
z Bogiem jako jakiejś rutyny, schematu, przykrego obowiązku. Można
temu zapobiec, sięgając po teksty Pisma Świętego, np. Księgę Psalmów,
w której człowiek może odnaleźć psalmy dotykające jego serca w danym momencie życia. Należy również pamiętać, że chrześcijanin może,
a nawet powinien modlić się własnymi słowami, aby móc wyrazić swoje
wnętrze, przedstawić Bogu sprawy dla niego ważne, które w tym momencie przeżywa. Chodzi też o odniesienie się do swych potrzeb duchowych i osobistych. Na pewno będzie wówczas bardziej skupiony na
spotkaniu z Bogiem146.
Rozmyślanie jest trudniejszą formą modlitwy, ponieważ opiera się
na osiągnięciu uwagi, skupienia i na poszukiwaniu. Zwykle przy rozmyślaniu pomaga książka, przede wszystkim Pismo Święte, które jest
świadectwem działania Boga w historii człowieka i całych wspólnot.
Spotkanie ze Słowem przypomina, że Bóg działa nadal. Można również
sięgnąć po czytania z dnia, ale mogą to być również teksty liturgiczne
czy pisma mistrzów duchowych. W rozmyślaniu może pomóc również
wydarzenie światowe, historyczne czy też spotkanie z drugim człowiekiem147. Warto dodać, że rozmyślanie ćwiczy w człowieku, wspomniane
144 Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 22.
145 Por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków–Warszawa 1987, s. 13.
146 Por. I. Werbiński, Modlitwa – dialog człowieka z Bogiem, „Paedagogia Christiana 26 (2010) nr 2, s. 135–147, https://doi.org/10.12775/PCh.2010.027.
147 Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 9.
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już, skupienie, czyli umiejętność zatrzymania uwagi na Bogu i tekście,
który w tejże chwili się podejmuje. Trzeba jednak, aby modlący się, gdy
pojawia się rozproszenie, wykorzystał je i uczynił z niego temat rozmowy z Bogiem148. „Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie jej do siebie samego”149. Chodzi
więc o rozpoznawanie woli Bożej i pragnienie jej pełnienia w swoim życiu.
Kościół zachęca, aby tę formę modlitwy stosować regularnie, by dzięki
niej przybliżać się i iść za Jezusem Chrystusem, a w konsekwencji, by
osiągnąć świętość życia. Metod rozmyślania jest bardzo dużo, np. lectio
divina, metoda ignacjańska czy sulpicjańska. Mimo różnic między nimi
można wymienić podstawowy trzon, na który składa się przygotowanie,
rozmyślanie i zakończenie. Przygotowanie ma polegać na wyborze tekstu,
czasu i miejsca, na odczytaniu wieczorem dnia wcześniejszego wybranego fragmentu, a później na modlitwie do Ducha Świętego, które prowadzi do kolejnej części – rozmyślania. W rozmyślaniu należy dokładnie
i uważnie zapoznać się z treścią fragmentu z Pisma Świętego lub treścią
prawdy wiary czy innego wybranego tekstu. Następnie należy odnieść je
do swojego życia i modlić się o łaskę życia bardziej zgodnego z rozważaną prawdą. Zakończenie zawiera w sobie modlitwę dziękczynną i wybór
postanowienia na cały dzień150.
Aby mówić o kontemplacji, warto przywołać słowa św. Pawła: „My
wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby
w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18). Kontemplacja zatem polega
na wpatrywaniu się w Boga z wiarą i miłością, co prowadzi do poznania
Jego dobroci i chęci naśladowania Jego miłości w swoim życiu151. Trzeba
pamiętać, że jest ona dziełem Boga i człowieka. Pan swoją łaską powołuje osobę do podjęcia modlitwy kontemplacyjnej. To sam Bóg wybiera
czas, długość trwania i intensywność. Należy jednak pamiętać, że Boże
148
149
150
151

Por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków–Warszawa 1987, s. 14.
Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012, pkt 2706.
Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 24–25.
Por. B. Kupis, Różaniec modlitwą kontemplacji, „Studia Pastoralne” 3 (2007),
s. 193–209.

60

3. Modlitwa Kościoła

działanie dotyka człowieka tylko za jego zgodą. Człowiek modlący się
intuicyjnie poznaje miłość Bożą. Owoców kontemplacji jest wiele. Przede
wszystkim Bóg otrzymuje większą chwałę. Natomiast dusza człowieka
bardziej się uświęca i wzrasta w Bożej miłości, co popycha go do życia
według cnót moralnych i teologalnych152.
Reasumując, trzeba zrozumieć, że człowiek wezwany jest do pamięci o Bogu. W realizacji tego zadania pomocne są formy modlitwy.
Najpierw modlitwa indywidualna i wspólnotowa, w których stosuje się
modlitwę ustną, rozmyślanie lub kontemplację. Jak wspominano, modlitwa ustna jest najczęstszą formą i może być używana w dwóch pozostałych sposobach komunikacji z Bogiem. Co ciekawe, podczas dialogu
z Panem, najlepiej sięgać po teksty biblijne, które pozwalają na poznanie
miłości Trójcy Świętej do świata i zachęcają człowieka do naśladowania
Bożej dobroci w codzienności. Z kolei rozmyślanie polegać ma na poszukiwaniu Boga poprzez lekturę Pisma Świętego albo innych tekstów
pisanych przez chrześcijańskich autorów bądź też przez wydarzenie historyczne czy światowe. Chodzi zatem o to, by rozmyślając nad danym
tekstem bądź zdarzeniem, coraz lepiej rozpoznawać wolę Boga, starać
się ją realizować w życiu, co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego. Ostatnią formą modlitwy jest kontemplacja, która opiera się na szczególnej łasce udzielonej człowiekowi przez Boga. Modlący
się jeszcze pełniej odkrywa miłość Bożą i tęskni za Nim. Ma potrzebę
ciągłego kontaktu z Panem, co czyni, np. poprzez częste wyrażanie aktów strzelistych.

3.3. Rodzaje modlitwy
Wiadomo już, że modlitwa w życiu chrześcijanina jest bardzo ważna.
Aby docenić każdego człowieka, jego indywidualne cechy, możliwości
i stan wiary, Kościół opracował różne rodzaje i podziały modlitwy, aby
152 Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 27–28.
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każdy, kto chce zwrócić się do Boga, mógł odnaleźć swoją ulubioną formę. Ten podrozdział omówi podział modlitwy ze względu na jej treść.
Wówczas wyróżnia się modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i błagania.
Najbardziej znaną i rozpowszechnioną modlitwą jest modlitwa błagalna. W Nowym Testamencie znajduje się wiele tekstów, które w bogaty i różnorodny sposób mówią o błaganiu. Święty Paweł zwraca się
do wspólnoty w Rzymie: „Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia
modłami waszymi za mnie do Boga” (Rz 15, 30). W Liście do Kolosan
z kolei Apostoł przekazuje pozdrowienia od Epafrasa: „Pozdrawia was
rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was
w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej
woli Bożej” (Kol 4, 12). Święty Piotr w swoim pierwszym publicznym
wystąpieniu nauczał, że: „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony” (Dz 2, 21). Sam Jezus uczył o wytrwałej modlitwie:
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” (Łk 18, 7). Z powyższych fragmentów wynika, że podczas modlitwy błagalnej można
Boga prosić, można Go wołać, wzywać, a nawet podejmować walkę. Jednak najbardziej zwyczajną formą błagania jest prośba, która zaczyna się
wówczas, gdy człowiek uświadamia sobie swoją słabość i ograniczoność.
Zauważa, że opierając się na własnych siłach, niewiele jest w stanie osiągnąć. Uznaje swą zależność od Boga Stwórcy i Zbawcy153. W tej modlitwie można dostrzec bardzo wyraźnie adresata, nadawcę i temat. Otóż
modlitwa kierowana jest do Boga wszechmogącego i kochającego. Tematem są wszystkie potrzeby doczesne, jak i duchowe. Natomiast nadawcą
modlitwy jest człowiek zależny od Boga. Podczas modlitwy błagalnej
człowiek otwiera się na Boga i ludzi, uczy się zaufania, poszukuje też

153 Por. J. D. Szczurek, Modlitwa błagalna w świetle tajemnicy Opatrzności Bożej, [w:]
Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, red. R. Nęcek,
W. Misztal, Kraków 2019, s. 37–55, https://doi.org/10.15633/9788374387651.03
(W Społeczno-Medialnej Sieci, 4).
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osób, które będą mogły pomóc mu w jego potrzebach. W związku z tym
modlitwa ta ma funkcję wychowawczą oraz jest sposobem uzyskiwania
i pogłębiania miłości154.
Odmianą modlitwy błagalnej jest modlitwa przebłagalna, czyli prośba człowieka o przebaczenie swoich grzechów. Warto zaznaczyć, że
można modlić się także o przebaczenie grzechów dla innych, np. dusz
czyśćcowych, co jest wyrazem miłości bliźniego155. Modlitwa jest darem łaski danym człowiekowi przez Boga w sakramencie chrztu. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy poprzez grzech ciężki człowiek traci możliwość przystępowania do sakramentów, to jednak nadal może spotkać
się z Bogiem na modlitwie. Podczas przebłagania modlący się winien
żałować za grzechy, prosić Boga o nawrócenie i przebaczenie156. Jak już
było wspomniane, modlitwą przebłagania można również prosić o dar
przebaczenia grzechów dla innych ludzi. Motywacją do tego jest świadomość, że prawdziwe szczęście i miłość są tylko w Bogu, więc często
osoba, która pragnie dobra bliźniego, modli się za jego nawrócenie, dodając do tego formy umartwienia, czy akty pokuty157. Warto przytoczyć
kilka przykładów z Księgi Psalmów, które ukażą, że i wtedy wzywano
Boga, prosząc o miłosierdzie: „Głośno wołam do Pana, głośno błagam
Pana. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę” (Ps 142 [141], 2–3), a w innym miejscu: „Zmiłuj się nade mną, Boże,
w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!” (Ps 51 [50], 3).
Przedmiotem modlitwy dziękczynnej jest wdzięczność Bogu za
otrzymane dary i łaski. Warto więc, by człowiek uświadamiał sobie,
jak wiele rzeczy otrzymuje, za które może z serca dziękować158. Co
ciekawe, w modlitwie dziękczynnej można wyróżnić dwa wymiary:
obiektywne odkrycie darów otrzymanych od Boga oraz dostrzeżenie
samego Dawcy łask. Ponadto z dziękczynieniem związane są owoce,
154
155
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Por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków–Warszawa 1987, s. 89–90.
Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 30–31.
Por. E. Staniek, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 198–199.
Por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków–Warszawa 1987, s. 87.
Por. M. Gołębiewski, Modlitwa w Starym Testamencie, Warszawa 1996, s. 32.
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które rodzą się w sercu wdzięcznego człowieka. Po pierwsze, staje się
on szczęśliwy, doceniając to, co ma. Po drugie, człowiek uczy się dostrzegać dobra, które posiada i autentycznie się z nich cieszyć. Nie patrzy na to, czego nie ma, czego mu brakuje, ale ceni to, co ma tu i teraz.
Po trzecie, modlący się zauważa swoją pracę i wysiłek, który włożył
w wykonanie zadań159. Trzeba zauważyć, że w Biblii jest wiele przykładów modlitwy dziękczynnej. Święty Paweł w Liście do Filipian zapewnia: „Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam” (Flp 1, 3). Dziesięciu trędowatych zostało uzdrowionych przez Pana Jezusa: „Wtedy
jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin” (Łk 17, 15–16).
„Modlitwa wielbiąca polega na uwielbieniu Boga w Jego doskonałości i miłości160. Piękny przykład tego spotkania z Bogiem dała Maryja wyśpiewując Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46–47). „Modlitwa uwielbienia jest
zawsze spontanicznym zrywem serca, umysłu i woli. Jest to modlitwa
chwili. Wypływa ze spotkania z Bogiem albo z wielkimi duchowymi wartościami”161. Można więc stwierdzić, że jest to najwyższa forma modlitwy skierowana do Boga ze względu na Niego. W uwielbieniu człowiek
niczego od Boga nie chce, prócz oddania Mu czci i chwały za wszystko
to, czym go obdarza. Źródłem tej formy modlitwy jest doświadczenie
Bożej miłości. Co ważne, człowiek zwraca się do Boga po to, by uwielbić
Go w Jego istocie, w tym co stworzył. Modlitwa uwielbienia ma również
charakter wychowawczy, gdyż przez nią człowiek otwiera się na Boga
i Jego wolę, stara się coraz bardziej Mu ufać i powierzać swoje życie, bo
ma świadomość, że Bóg chce jego dobra162.
Podsumowując, należy stwierdzić, że chrześcijanin ma wiele możliwości, by móc zwrócić się do Boga oraz ma możliwość modlić się zawsze
159
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Por. E. Staniek, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 183–185.
Por. E. Weron, Modlitwa chrześcijańska, Poznań 2002, s. 33.
E. Staniek, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 188.
Por. A. Bańka, Powrócić do źródeł modlitwy, http://www.warmia.oaza.pl/archiwum/pliki/sow/konf1.pdf (17.05.2021).
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i w każdej sytuacji. Kiedy człowiek zdaje sobie sprawę ze swej słabości
i wie, że sam nic nie jest w stanie zrobić, gdy otwiera się na Boga, wówczas
zwraca się do Niego w modlitwie prośby. Człowiek jest istotą grzeszną
i gdy kolejny raz upada, pragnie otrzymać Bożą pomoc i miłosierdzie
w modlitwie przebłagania. Chrześcijanin jest osobą, która dostrzega
w swoim życiu Boże dary, Jego działanie i obecność. Pod wpływem porywu serca człowiek dziękuje Bogu za Jego łaski oraz uwielbia Go jako
swego Pana.

3.4. Postawy na modlitwie
Modlitwa angażuje całego człowieka, jego duszę i ciało. Jest ona przede
wszystkim działaniem duszy, gdyż to tam odbywa się spotkanie z Bogiem. Jednak, by móc lepiej się skupić, czy skoncentrować na Bogu, a także oddać Mu cześć, pomocne w modlitwie są pewne postawy czy gesty.
Takimi postawami, które widoczne są również podczas Eucharystii, są:
postawa stojąca, siedząca i klęcząca.
Postawa stojąca jest najprostszym sposobem na okazanie komuś czci,
np. gdy rozmawia się z kimś, kogo się ceni, kto jest ważny, zwykle przyjmuje się właśnie tę postawę. Warto zauważyć, że postawa stojąca nie
jest czymś nowym, czy wymuszonym. Już w czasach starożytnych była
obecna i służyła do oddawania czci bogom. Izraelici również zanosili
modły, stojąc prosto z podniesioną głową, co było wyrazem dumy z powodu przynależności do Boga i Narodu Wybranego: „Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba” (Ba 4, 4). Chrześcijanie
przejęli tę postawę, nadając jej nowe treści. Przede wszystkim pomaga
ona wyrazić cześć i szacunek wobec Boga Stwórcy oraz Pana. Ponadto postawa ta pokazuje, że człowiek jest istotą wolną i posiada godność
dziecka Bożego, które może do Boga wołać Ojcze nasz. Co więcej, jest
także znakiem służby i gotowości do wypełniania woli Bożej. Wyraża
również postawę słuchania, np. podczas Eucharystii stoi się, gdy kapłan
czyta fragment z Ewangelii, by w ten sposób wyrazić chęć do przyjęcia
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słów Jezusa i nawrócenia się163. Postawa stojąca obrazuje oczekiwanie na
zmartwychwstanie. Z tego też powodu chrześcijanie najczęściej tę postawę przyjmują podczas niedzielnej Mszy Świętej, gdyż właśnie w ten
dzień wspomina się Zmartwychwstanie Chrystusa, a także w okresie
Wielkanocy. Ma także wymiar eschatologiczny, wyrażony w oczekiwaniu na paruzję164.
Z kolei postawa siedząca wiąże się z nauczaniem i jest przyjmowana
zarówno przez osobę nauczającą, jak i tą, która tę naukę przyjmuje. Potwierdzeniem niech będzie fragment z Ewangelii św. Łukasza, mówiący
o Dwunastoletnim Jezusie, który zgubił się Maryi i Józefowi w Jerozolimie: „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania” (Łk 2, 46).
Inny tekst warty uwagi pochodzi z Ewangelii Mateusza: „Jezus, widząc
tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich” (Mt 5, 1–2a). W opowiadaniu o Marii i Marcie, które przyjęły pod swój dach Jezusa, znajduje
się zapis: „Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana
i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10, 39). Z powyższych fragmentów wynika, że z jednej strony postawa siedząca odnosi się do autorytetu
tego, który naucza, z drugiej zaś wyraża gotowość do słuchania i przyjmowania z wiarą tejże nauki165.
Ważną postawą, która ukazuje adorację i uwielbienie, jest postawa
klęcząca. Ukazuje ona także wielkość Boga i małość człowieka, który
zdaje sobie sprawę, przed kim zgina kolana. Istotnym jest fakt, że postawa klęcząca ma wymiar chrystologiczny. Widoczny jest on w samej postawie Chrystusa, który modląc się do Ojca, klęczy: „A sam oddalił się
od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił
się” (Łk 22, 41). Podobnie święty Piotr przed cudownym znakiem, który ma uczynić, klęczy: „Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana
163 Por. K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145–156.
164 Por. T. Syczewski, Znaczenie postaw i gestów dla świadomego udziału we Mszy
Świętej, „Ruch biblijny i liturgiczny” 56 (2003) nr 1, s. 43–52, https://doi.
org/10.21906/rbl.422.
165 Por. K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145–156.
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i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: «Tabito, wstań!». A ona
otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła” (Dz 9, 40). Postawa klęcząca oznacza adorację, pokorę, uniżenie i uwielbienie. Klękając, człowiek
wierzący oddaje się w opiekę Chrystusa, uznaje, że tylko On może kierować jego życiem. Chrześcijanin w tej postawie pokazuje, że wierzy
w Boga i uznaje Go za swojego Pana166.
Postawą prostracji jest padanie na twarz i leżenie krzyżem. Było
ono znane już w Starym Testamencie. Abraham modlił się w ten sposób, gdy otrzymywał obietnice od Boga: „Abram padł na oblicze, a Bóg
tak do niego mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem
mnóstwa narodów»” (Rdz 17, 3–4). Na twarz upadł także Mojżesz, gdy
przeciw niemu i Aaronowi wystąpiło 250 mężów spośród Izraela: „Gdy
to Mojżesz usłyszał, upadł na twarz” (Lb 16, 4). W Nowym Testamencie sam Jezus przed obliczem Boga przyjmuje tę postawę: „I odszedłszy
nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli
to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale
jak Ty»” (Mt 26, 39). Postawa ta wyraża wielką pokorę i adorację, a także uniżenie przez wielkością Boga. Człowiek już nie może i nie potrafi
bardziej się uniżyć. To przylgnięcie do ziemi jest wyrazem pokory, ale
i uświadomieniem sobie, że powstało się z prochu ziemi, że jest się kruchym, małym i niewystarczalnym. Chodzi o przyznanie, że Bóg jest pełen majestatu, że od Niego wszystko zależy i radością wierzącego jest
pełnienie woli Ojca167.
Podsumowując, trzeba podkreślić, że postawy na modlitwie pomagają człowiekowi w skupieniu oraz wyrażają pewne istotne rzeczy. W postawie stojącej chrześcijanin pokazuje, że Bóg jest dla niego najważniejszy, że Jemu należna jest chwała i cześć oraz że chce pełnić Jego wolę.
W postawie siedzącej człowiek jest gotowy do słuchania i przyjmowania
słów, które kieruje do niego Bóg. Pod ich wpływem chce się nawracać,
166 Por. T. Syczewski, Znaczenie postaw i gestów dla świadomego udziału we Mszy
Świętej, „Ruch biblijny i liturgiczny” 56 (2003) nr 1, s. 43–52, https://doi.
org/10.21906/rbl.422.
167 Por. Prostracja, http://ordo.pallotyni.pl/index.php/zrozumie-liturgi/postawy-liturgiczne/13-prostracja (17.05.2021).
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przemieniać serce i dążyć do zbawienia. Z kolei przyjmując postawę klęczącą i prostrację, chrześcijanin podkreśla swoją pokorę i małość względem Boga. Wszystkie te postawy są do dziś widoczne podczas odprawiania Mszy Świętej i Liturgii Wielkiego Piątku.
Reasumując rozważania dotyczące modlitwy, warto raz jeszcze odwołać się do osoby Jezusa Chrystusa i przyjrzeć się Jego spotkaniu z Bogiem. Przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus udał się na pustynię, by przez czterdzieści dni i nocy trwać na modlitwie przy Ojcu
i równocześnie dać przykład wierzącym, jak należy się modlić. Warto
podkreślić, że na pustyni Chrystus był kuszony przez Szatana. Gdy diabeł chciał, by głodny Jezus zamienił kamień w chleb, Pan odpowiedział:
„nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych” (Mt 44, 4). Fragment ten podkreśla wartość znajomości
Pisma Świętego. Sam Jezus często się do niego odwoływał i cytował.
Pokazuje to, że chrześcijanie powinni sięgać często po Biblię i uczynić
z niej księgę życia. Święty Augustyn mówił, że nieznajomość Pisma jest
nieznajomością Chrystusa. Kiedy szatan chce dać Jezusowi ziemię pod
panowanie, Ten nie zgadza się, przypominając najważniejszą prawdę:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz” (Łk 4, 7). Jezus w tych słowach zachęca i podkreśla, że nie ma
lepszej rzeczy na ziemi niż miłość do Boga i liczenie się z Jego wolą. Wystarczy tylko być w Jego obecności, aby osiągnąć szczęście. Nie potrzeba
do tego celu ani pieniędzy, ani bogactwa, ani władzy. Wystarczy pustynia i Pan Bóg. Szatan zachęcał Jezusa, by skoczył z góry i powołując się
na Pismo Święte, mówił, że przecież anioły Go uratują. Jednak Pan zauważa: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 7, 7).
Chrystus podkreśla ufność, którą należy obdarzyć Boga168.
Spotkanie Jezusa z szatanem uczy chrześcijanina dobrej modlitwy,
czyli takiej, podczas której człowiek oddaje swoje sprawy Bogu, zawierza Mu siebie i chce pełnić Jego wolę. W modlitwie pomocne są jej formy, które można podjąć indywidualnie bądź we wspólnocie. Chodzi zatem o modlitwę ustną, podczas której można odwoływać się do znanych
168 Por. J. Stabińska, Modlitwa Chrystusa, Kraków 2002, s. 24–27.
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formuł, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, które swoje źródło mają w Ewangelii169. Warto również wzywać Boga własnymi, spontanicznymi słowami, w których człowiek wyrazi wiarę w Trójcę i chęć do
naśladowania Boga w życiu. Rozmyślanie to kolejna, trudniejsza forma
modlitwy. Dlaczego jest trudna? Przede wszystkim dlatego, że wymaga większej uwagi i skupienia, co często bywa niełatwe. Jednak nawet,
gdy przychodzą rozproszenia warto, by człowiek oddał je Bogu i uczynił
z nich modlitwę170. Pomocne przy rozmyślaniu jest sięgnięcie po tekst
z Pisma Świętego, np. Ewangelię z dnia, poprzez który człowiek staje
w prawdzie, poznaje swoje wady i zalety, i pragnie kroczyć za Chrystusem. Z kolei kontemplacja jest łaską Bożą, umożliwiającą wpatrywanie
się w Jego dobroć i miłość oraz pragnienie życia z wiarą171.
Innym podziałem modlitwy ustanowionym przez Kościół jest ten ze
względu na treść. Wówczas wyróżnić należy modlitwę prośby, przebłagania, dziękczynienia i uwielbienia. Wszystkie te rodzaje wymagają od
człowieka pokory i uświadomienia sobie własnej ograniczoności i wielkości Boga, który zawsze chce dobra ludzi. Modlitwę prośby wyróżnia
potrzeba otrzymania od Boga i ludzi pomocy w ważnej sprawie. Człowiek wie, że sam niewiele może osiągnąć, dlatego błaga Boga o litość172.
W modlitwie przebłagania grzesznik zwraca się do Ojca, prosząc o przebaczenie zła, które wyrządził i o miłosierdzie173. W modlitwie dziękczynnej i wielbiącej, chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że wszystko co
ma, zawdzięcza Bogu i czuje potrzebę, aby Mu za to podziękować i oddać Mu chwałę.
Podczas modlitwy ważne są również postawy, które przyjmuje wierzący, gdyż i one dużo mówią o modlitwie. Po pierwsze, postawa stojąca
169 Por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków–Warszawa 1987, s. 13.
170 Por. tamże, s. 14.
171 Por. B. Kupis, Różaniec modlitwą kontemplacji, „Studia Pastoralne” 3 (2007),
s. 193–209.
172 Por. J. D. Szczurek, Modlitwa błagalna w świetle tajemnicy Opatrzności Bożej, [w:]
Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, red. R. Nęcek,
W. Misztal, Kraków 2019, s. 37–55, https://doi.org/10.15633/9788374387651.03
(W Społeczno-Medialnej Sieci, 4).
173 Por. E. Staniek, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 198–199.
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ukazuje, że Bóg jest najważniejszy i Jemu trzeba oddać szacunek. Ponadto wyraża gotowość do służby i niesienia pomocy innym. Człowiek
zdaje sobie sprawę z godności dziecka Bożego, którym staje się w sakramencie chrztu. Postawa stojąca odnosi się także do Zmartwychwstania
Chrystusa oraz Jego obietnicy, że i każdy kiedyś zmartwychwstanie174.
Po drugie, postawa siedząca nastawiona jest na słuchanie i gotowość
nawracania się pod wpływem usłyszanej nauki175. Po trzecie modlitwa
klęcząca, a jeszcze bardziej prostracja, pomaga człowiekowi oddać cześć
Bogu. Wierzący zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczoności i klęka
bądź upada przed Panem. Ta postawa wyraża też słabość i grzeszność
chrześcijanina, który pragnie się nawrócić i przyjąć Boże miłosierdzie176.
Trzeba zauważyć, że wszystkie omówione formy i postawy modlitwy
są widoczne w Eucharystii, centrum życia chrześcijańskiego.

174 Por. K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145–156.
175 Por. tamże, s. 145–156.
176 Por. T. Syczewski, Znaczenie postaw i gestów dla świadomego udziału we Mszy
Świętej, „Ruch biblijny i liturgiczny” 56 (2003) nr 1, s. 43–52, https://doi.
org/10.21906/rbl.422.

4. Biografie
(Iwona Dziemska)

4.1. Bruno Forte
Bruno Forte to jeden z wybitniejszych, żyjących współcześnie teologów.
Niestety ciągle brak publikacji o charakterze biograficznym dotyczącym jego osoby. Mimo tego postaramy się w niniejszym rozdziale zebrać
i przedstawić najważniejsze fakty dotyczące jego życia.
Arcybiskup metropolita regionu Chieti-Vasto urodził się 1 sierpnia
1949 roku w Neapolu. Warto w tym miejscu poświęcić kilka zdań środowisku, w którym wzrastał przyszły teolog177. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż miało ono nieoceniony wpływ na formację intelektualną oraz
duchową Forte, który sam wielokrotnie wspominał, jak duże znaczenie
dla jego kształtującej się osobowości oraz wykształcenia miał Neapol178.
Jedną z ważniejszych cech regionu, w którym dorastał Forte, jest jego
położenie między Wschodem a Zachodem. Jak zauważa Cristiano Bettega, abstrakcyjne myślenie Greków krzyżuje się tam z pragmatycznym
podejściem Rzymian179. Jako przykład może nam tu posłużyć eleacka

177 Więcej na temat neapolitańskiej i południowowłoskiej kultury można odnaleźć
np. w G. Agostino, Per un dialogo tra Vangelo e cultura nel Mezzogiorno, „Asprenas” 43 (1996), s. 200–204.
178 Por. C. Bettega, Theologie der Geschichte: zum trinitarischen Ansatz der Geschichtstheologie Bruno Fortes, Berlin 2007, s. 55.
179 Por. tamże, s. 55.
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szkoła filozoficzna, która założona została przez Greków właśnie w południowych Włoszech. Jednym z jej wybitnych przedstawicieli jest m.in.
Parmenides, którego można nazwać pierwszym teoretykiem180 i prawodawcą181. Centralnym zagadnieniem, którym się zajmował, było pojęcie
bytu, które skrupulatnie analizował. Jako pierwszy z filozofów utożsamił
byt z prawdą. Jak podkreśla sam Forte w swojej książce, pt. Teologia in
dialogo. Per chi vuol saperne di più e anche per chi non ne vuol sapere pytanie Parmenidesa o istotę bytu rozbrzmiewa w całej zachodniej myśli
filozoficznej, dlatego Południowa Italia jest i powinna być regionem syntezy kultur i myśli182.
Warto także dodać, iż sam Bruno Forte szerzej zajmował się wybitnymi postaciami, które szukały syntezy między dziedzictwem hellenistycznym, a przesłaniem Ewangelii i były związane regionem, z którego
pochodził. Dla przykładu wymienić możemy, np. św. Paulina z Noli, św.
Kasjodora, św. Benedykta z Nursji, Joachima z Fiore czy św. Tomasza
z Akwinu183.
Osoby związane z Południowymi Włochami, a równocześnie ważne
dla formacji duchowej i intelektualnej Forte to także Giambattista Vico
oraz św. Alfons Maria Liguori. Pierwszy z wymienionych Neapolitańczyków to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego oświecenia oraz ojciec myślenia historycznego, ponieważ jednym z celów, które
sobie wyznaczył, było uczynienie z historii właściwego obszaru poznania ludzkiego. Jego zdaniem struktura historii dostarcza nam również
informacji o strukturze natury ludzkiej184. Najsłynniejszym dziełem
Vico jest Nauka nowa wydana w 1725 roku.

180 M. Jaap (red.), Die Vorsokratiker I. Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit,
Parmenides, Stuttgart 2008, s. 285–286.
181 Por. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław
2000, s. 30.
182 Por. B. Forte, Teologia in dialogo. Per chi vuol saperne di più e anche per chi non
ne vuol sapere, Milano 1999, s. 121–134
183 B. Forte, Filosofia e teologia dal sud d’ Italia, Bari 2009.
184 Por. P. Kunzmann, F.-P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa 1999,
s. 131.
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Forte we wstępie do monografii Battegi podkreśla, że wielokrotnie
zajmował się kwestią istoty historii oraz jej relacją z refleksją teologiczną.
Zaznacza także, że wpisuje się w tradycję włoskich myślicieli, zwłaszcza wspominanego wyżej Giambattisty Vico. Warto przywołać tu słowa samego Forte: „Od conversio veri et facti zależy istnienie i rozumienie
historii: taka jest obecność realnej historii w moim dziele. Obecność ta
występuje w ścisłym związku z historią prześwietloną przez przemyślaną
wiarę i ujętą pojęciowo, tak jak to można oczekiwać w dziele nie jedynie
czysto historycznej, lecz filozoficzno-teologicznej natury”185.
Teolog interpretuje fakty historyczne w świetle wiary, która oświetla
bruta facta. W swojej książce zatytułowanej Trójca Święta jako historia.
Esej o Bogu chrześcijan186 Forte ukazuje jak trynitarna interpretacja wydarzeń paschalnych pozwala dostrzec sens i nadzieję w całej historii świata.
Drugi ze wspominanych wyżej wielkich ludzi pochodzących z tego
samego regionu co Bruno Forte, to św. Alfons Liguori. Urodził się w zamożnej rodzinie szlacheckiej nieopodal Neapolu. Skończył studia prawnicze i podjął pracę w sądzie. Nie dawała mu ona jednak satysfakcji, dlatego też w 1723 roku rozpoczął studia teologiczne. Z pasją i oddaniem
poświęcał swe siły działalności apostolskiej. Ewangelizował młodzież,
był doskonałym kaznodzieją. W roku 1732 założył męskie zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli szeroko znany dziś zakon redemptorystów. W 1762 roku został biskupem i z jeszcze większym zapałem
oddał się pracy duszpasterskiej. Po śmierci Alfonsa szybko rozpoczęto
jego proces beatyfikacyjny. W 1871 roku ogłoszono go Doktorem Kościoła. Bruno Forte, zafascynowany postacią Liguoriego, poświęcał mu
uwagę w swojej pracy badawczej187 i z całą pewnością korzystał z przykładu tego oddanego, zwłaszcza ubogim, biskupa.
185 B. Forte, Vorwort, [w:] C. Bettega, Theologie der Geschichte: zum trinitarischen
Ansatz der Geschichtstheologie Bruno Fortes, Berlin 2007, s. 13 (tłumaczenie własne).
186 B. Forte, Trójca Święta jako historia. Esej o Bogu chrześcijan, Kraków 2005.
187 Np. praca dotycząca teologii moralnej Liberta e corrispondenza. Alfonso e la coscienza morale, [w:] L’Uno per l’Altro. Per un’etica della trascendenza, Brescia 2003,
s. 37–58.
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Można by mnożyć przykłady ludzi, którzy podobnie jak Forte pochodzili z południowej Italii i równocześnie byli inspiracją dla jego intelektualnych i duchowych poszukiwań. Nie odpowiadałoby to jednak
charakterowi niniejszego opracowania, dlatego wrócimy teraz do zagadnień biograficznych.
18 kwietnia 1973 roku, a więc w wieku 24 lat Bruno Forte przyjął
święcenia kapłańskie z rąk kardynała Corrado Ursiego. Po ordynacji
podjął posługę duszpasterza w parafiach Santa Maria della Sanità, Santa Maria Del Soccorso oraz Nostra Signora del Sacro Cuore. W 1974
roku uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na uniwersytecie papieskim Pontificia facolta teologica dell’Italia Meridionale w Neapolu, po czym
kontynuował studia w Niemczech (Tybinga)188 oraz we Francji (Paryż).
Na uniwersytecie w Tybindze, dzięki zetknięciu się z myślą takich
wybitnych niemieckich myślicieli jak Walter Kasper, Jürgen Moltmann
czy Eberhard Jüngel, Bruno Forte pogłębił swoje rozumienie relacji
między teologią zbawienia a teologią historii oraz z innej perspektywy spojrzał na kwestie związane z interpretacją sensu fenomenu życia
ludzkiego189. W Paryżu zaś dane mu było zetknąć się z teologią Marie
Dominique Chenu, Henriego de Lubaca, a także Yves’a Congara, co
skierowało jego myślenie ku ojcom Kościoła oraz otwarło go na odnowę biblijną i liturgiczną.190
W 1977 roku uzyskał stopień doktora na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu. Swoją pracę poświęcił semantyce
teologii mistycznej Pseudo-Dionizego Areopagity, po czym związał się
z Papieskim Wydziałem Teologicznym, znajdującym się w jego rodzinnym mieście. W 1981 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do
2004 roku pracował tam jako profesor dogmatyki. Przez 3 lata pełnił
również funkcję dziekana wydziału.
188 Szeroko o wpływie studiów w Tybindze na kształtowanie się myśli teologicznej
Bruno Forte pisze A. Ascione, Una teologia come storia. La simbolica ecclesiale di
Bruno Forte tra filosofia e teologia, San Paolo 1998, s. 5–8.
189 Por. C. Bettega, Theologie der Geschichte: zum trinitarischen Ansatz der Geschichtstheologie Bruno Fortes, Berlin 2007, s. 59.
190 Por. tamże, s. 59.
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W 2004 roku Forte wygłosił rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świętego oraz pracowników Kurii Rzymskiej. Takie zaproszenie było z całą
pewnością wyrazem uznania i podziwu dla osoby, i dzieła teologa z Neapolu. Tego samego roku 26 czerwca papież Jan Paweł II mianował go
ordynariuszem archidiecezji Chieti-Vasto. 8 sierpnia 2004 roku ówczesny
kardynał Ratzinger udzielił mu sakry biskupiej. Współkonsekratorami
byli arcybiskup Neapolu kardynał Michele Giordano oraz arcybiskup
Kapui Luigi Diligenza.
Bruno Forte sprawował wiele funkcji w Kurii Rzymskiej. W 1997
roku został członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy
Stolicy Apostolskiej, a rok później przewodniczącym podkomisji, która
przygotowywała dokument z okazji Roku Jubileuszowego zatytułowany
Pamięć i pojednanie191. Autorzy pisma zastanawiali się nad teologicznym
sensem publicznej prośby Ojca Świętego o przebaczenie Kościołowi dawnych i współczesnych win. Poruszali aspekty historyczne, duszpasterskie i etyczne. Ostateczny tekst dokumentu został zatwierdzony przez
ówczesnego przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej – Josepha Ratzingera. Forte pracował także jako konsultor Papieskiej
Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz ds. Kultury (jest także
członkiem podlegającej Radzie Papieskiej Międzynarodowej Akademii
Mariologicznej). W 2011 roku został członkiem Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji192. Jest także konsultorem Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem193. Podczas Synodu Biskupów o rodzinie, który
odbywał się w Rzymie, pełnił funkcję specjalnego sekretarza. Papież
Franciszek wielokrotnie pokazywał swoje uznanie dla teologa z Neapolu. W październiku 2014 roku powołał go do grupy odpowiedzialnej
za podsumowanie pierwszego tygodnia synodalnych dyskusji. Również
191 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i pojednanie. Kościół i winy przeszłości, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_pl.html (17.05.2021).
192 Rinunce e nomine, 01.07.2019, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/
bollettino/pubblico/2019/07/01/0567/01174.html (27.07.2021).
193 Rinunce e nomine, 01.07.2019, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/
bollettino/pubblico/2019/07/01/0567/01174.html (27.07.2021).
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w 2014 roku Bruno został mianowany przez Ojca Świętego konsultantem przy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego194.
Należy także zaznaczyć, iż Bruno Forte to niezwykle płodny autor.
Do najważniejszych jego dzieł należy ośmiotomowa suma teologiczna
Simbolica ecclesiale195, a także Dialogica podzielona na cztery tomy. Wymienić można także wydane po polsku Istota chrześcijaństwa, Fundamenty
wiary: poradnik życia chrześcijańskiego, Kolory miłości. Małżeństwo a piękno
Boga, Szukałem i znalazłem czy Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej196. Warto na koniec także dodać, iż 14 października 2003 roku
Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziały Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadał Forte tytuł doktora honoris causa.

4.2. Raniero Cantalamessa
Drugi z teologów, którego życiorysowi chcemy się bliżej przyjrzeć, to
Raniero Cantalamessa. Niestety, należy na wstępie zauważyć, iż – podobnie jak w przypadku B. Forte – także na temat jego osoby i twórczości dysponujemy wyłącznie ograniczonymi źródłami w języku polskim.
Cantalamessa urodził się 22 lipca 1934 roku w Colli del Tronto w diecezji Ascoli Piceno. Wstąpił do seminarium duchownego Braci Mniejszych Kapucynów. Jak sam mówi w jednym z wywiadów udzielonych
włoskiej telewizji, niektórzy z jego znajomych założyli się, że nie wytrwa
194 Rinunce e nomine, 16.07.2014, http://press.vatican.va/content/salastampa/en/
bollettino/pubblico/2014/07/16/0521/01162.html (27.07.2021).
195 Po polsku ukazała się dotychczas tylko część poświęcona mariologii: Maryja,
ikona tajemnicy: zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. B. Widła, Warszawa 1999.
196 Istota chrześcijaństwa, tłum. K. Kozak, Lublin 2007; Fundamenty wiary: poradnik życia chrześcijańskiego, tłum. M. Jagiełło, Kraków 2012; Kolory miłości: małżeństwo a piękno Boga, tłum. E. Klaczak, Kraków 2012; Szukałem i znalazłem,
tłum. A. Popławska, Kraków 2007; Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, tłum. P. Mikulska, Kraków 2010.
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do końca formacji i po paru miesiącach opuści klasztor.197 Sam Raniero
był jednak pewien swojego powołania. Według jego słów już w wieku
trzynastu lat odczuwał powołanie kapłańskie i od tego czasu nigdy nie
wątpił, że wzywa go Pan.198 Święcenia kapłańskie otrzymał 19 października 1958 roku z rąk biskupa Gaetana Malchiodiego, który był w tym
czasie wikariuszem administratury apostolskiej w Loreto.
Młody kapucyn odznaczał się nieprzeciętnym intelektem, dzięki czemu mógł podjąć studia doktorskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, zaś w 1969 roku skończył literaturę
klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. Jak sam wspomina, jego zainteresowanie łaciną i greką wynikało
z chęci lepszego poznania tych języków, by móc wnikliwiej studiować
Nowy Testament oraz Ojców Kościoła.199 Duże znaczenie miała dla
niego również współczesna literatura. Jak stwierdził, czytanie rosyjskich powieści, studiowanie Pascala czy Kierkegaarda, zachwyt poezją
Péguy’ego i Claudela było dla niego niezwykle inspirującym i cennym
doświadczeniem, ponieważ pomagało zrozumieć współczesnego człowieka i jego problemy.200
Cantalamessa po studiach został asystentem Giuseppe Lazzatiego,
który był wybitnym włoskim politykiem, literatem, założycielem świeckiego Instytutu Chrystusa Króla. W 1968 roku został mianowany rektorem Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie,
zaś jego dotychczasowy asystent objął po nim stanowisko na Wydziale Literatury oraz zastąpił go na stanowisku dyrektora Wydziału Religioznawstwa. Należy podkreślić, iż papież Franciszek w 2013 roku

197 Cantalamessa Story 2, https://www.youtube.com/watch?v=jx7BTkRLdeg
(17.05.2021).
198 Fr. Raniero Cantalamessa, ofmcap, http://www.cantalamessa.org/it/omelieView.
php?id=468 (17.05.2021).
199 Cantalamessa Story 4, https://www.youtube.com/watch?v=RYGfpC5vhKU
(17.05.2021).
200 Cantalamessa Story 4, https://www.youtube.com/watch?v=RYGfpC5vhKU
(17.05.2021).
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promulgował dekret o heroiczności cnót Lazzatiego oraz ogłosił go Czcigodnym Sługą Bożym.
Cantalamessa w roku 1975 został mianowany członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Funkcję tę sprawował do 1981 roku.
W ramach pracy w tej eksperckiej komisji naukowej współpracował z tak
wybitnymi osobistościami jak Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Marie-Joseph Le Guillou, Joseph Ratzinger czy Heinz Schürmann201. Jednak, jak sam stwierdził, w 1979 roku poczuł swoje drugie powołanie i zrezygnował z życia akademickiego, chcąc poświęcić się duszpasterstwu.202
23 czerwca 1980 roku kapucyn został mianowany kaznodzieją Domu
Papieskiego. Do jego nowych zadań należało od tego czasu głoszenie
cotygodniowych kazań w okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu Ojcu
Świętemu i Kurii Rzymskiej oraz wygłoszenie homilii podczas Liturgii
Męki Pańskiej w Wielki Piątek w Bazylice św. Piotra203. Urząd kaznodziei apostolskiego powstał w czasach pontyfikatu Pawła IV w XVI
wieku, choć już w średniowieczu papieże powierzali zadanie głoszenia
Słowa wybranym ojcom zakonów żebraczych. Benedykt XIV w brewe
Inclytum Fratrum Minorum z 1743 roku204 związał na stałe ów przywilej z zakonem Braci Mniejszych Kapucynów, ponieważ – jak zauważył –
byli oni przykładem chrześcijańskiej pobożności, doskonałości religijnej,
świecili blaskiem nauki i gorliwości apostolskiej205.
Cantalamessa sprawował powierzony mu urząd przy św. Janie Pawle II przez 25 lat. Kolejni papieże tak Benedykt XVI (29 października
2005 roku), jak i Franciszek (18 lipca 2013 roku) potwierdzali go na dotychczasowym stanowisku. Obecnie o. Raniero wygłasza swoje kazania w kaplicy Redemptoris Mater na Watykanie. Swoje powołanie do
201 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z chrystologii,
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/
rc_cti_1979_cristologia_pl.html (17.05.2021).
202 Cantalamessa Story 1, https://www.youtube.com/watch?v=F_5IAG-IhOc
(17.05.2021).
203 Preacher Apostolic, https://www.newadvent.org/cathen/12354b.htm (17.05.2021).
204 Kaznodzieja domu papieskiego, https://www.ofmcap.org/pl/curia/uffici-e-servizi/predicatore-della-casa-pontificia (17.05.2021).
205 Preacher Apostolic, https://www.newadvent.org/cathen/12354b.htm (17.05.2021).
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głoszenia Słowa Bożego realizuje także, podróżując po świecie i głosząc
Dobrą Nowinę. Korzysta również ze współczesnych form komunikacji,
by ewangelizować i tak w latach 1994–2010 brał udział w programie
emitowanym przez kanał pierwszy włoskiej telewizji Rai Uno zatytułowanym Słowo na niedzielę. Warto także dodać, iż o. Cantalamessa trzykrotnie gościł w krakowskim Centrum Formacji Duchowej prowadzonym przez Salwatorianów. Pierwsza sesja, którą prowadził zatytułowana
była Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (14–16 października 2005),
druga Wiara rodzi się ze słuchania (11–13 października 2013), zaś trzeci
raz w Roku Życia Konsekrowanego prowadził sesję dla przełożonych
zakonów męskich i żeńskich, a także dla odpowiedzialnych za formację zakonną. Sesja zatytułowana była Śluby przeżywane według Ducha
(31 maja–2 czerwca 2015)206.
25 października 2020, podczas coniedzielnej modlitwy Anioł Pański
Ojciec Święty, ogłosił nominację kardynalską dla wówczas 86-letniego
o. Cantalamessy. Włączenie do Kolegium Kardynalskiego odbyło się na
konsystorzu 28 października 2020 roku207. Włoski kapucyn zrezygnował jednak z przysługującego mu prawa do przyjęcia święceń biskupich.
Jak sam zauważył, biskup powinien być zarówno pasterzem, jak i rybakiem oraz: „w moim wieku niewiele mógłbym zrobić jako «pasterz»;
z drugiej strony to, co mógłbym robić jako «rybak», mogę nadal czynić,
głosząc słowo Boże. Innym powodem jest pragnienie umrzeć w moim
franciszkańskim habicie”208. W swoim herbie umieścił symbol gołębicy
oraz dwa skrzyżowane ramiona – Chrystusa i św. Franciszka z Asyżu.

206 Kard. Raniero Cantalamessa OFMCap, https://www.cfd.sds.pl/?d=more,324,155
(17.05.2021).
207 Annuncio di Concistoro il 28 novembre per la creazione di nuovi Cardinali,
25.10.2020, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/25/0552/01275.html#paro (17.05.2021).
208 Padre Raniero Cantalamessa sarà cardinale ma non vescovo. Ha chiesto al Papa la
dispensa dall’ordinazione episcopale, http://www.farodiroma.it/padre-raniero-cantalamessa-sara-cardinale-ma-non-vescovo-ha-chiesto-al-papa-la-dispensa-dallordinazione-episcopale (17.05.2021).
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Jako motto wybrał tekst Veni Creator Spiritus. Jego kościołem tytularnym jest bazylika św. Apolinarego przy Termach209.
Powołanie do głoszenia Słowa o. Cantalamessa realizuje także, publikując rozmaite książki. Do jego dorobku zaliczyć można, prócz publikacji stricte naukowych, dzieła o charakterze duszpasterskim. Na
polskim rynku wydawniczym ukazały się np. Czystego serca, Eros i agape. Dwa oblicza miłości, Franciszek z Asyżu. Prorok Adwentu, Hymn o ciszy: Medytacje o Ojcu, Pascha naszego Zbawienia. Tradycje paschalne Biblii
oraz pierwotnego Kościoła, Tajemnica chrztu, Życie w Chrystusie. Duchowe przesłanie Listu do Rzymian, Nasza Wiara. Credo rozważane i wprowadzane w życie210.
Jak można przeczytać na stronie internetowej poświęconej włoskiemu
kapucynowi211, obecnie mieszka on w Pustelni Miłosiernej Miłości w Cittaducale, służąc tam małej wspólnocie mniszek klauzurowych. W każdą
niedzielę można także uczestniczyć tam we mszy świętej odprawianej
przez o. Raniero. Należy także dodać, iż w jednym z wywiadów stwierdził, że coraz bardziej skłania się ku życiu kontemplacyjnemu, tak jakby
przeżywał kolejny „punkt zwrotny” w swoim życiu212.

209 Concistoro Ordinario Pubblico: Assegnazione dei Titoli, 28.11.2020, https://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/11/28/0618/01449.
html (17.05.2021).
210 Czystego serca, tłum. M. A. Gołębinowska, Warszawa 1994; Eros i agape. Dwa
oblicza miłości, tłum. W. Szymona, Poznań 2012; Franciszek z Asyżu. Prorok
Adwentu, tłum. W. Michalczyk, Kraków 2014; Hymn o ciszy – Medytacje o Ojcu,
tłum. K. Stopa, Kraków 2000; Pascha naszego Zbawienia. Tradycje paschalne
Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. M. Brzezinka, Kraków 1998; Tajemnica chrztu, tłum. G. Niedźwiedź, Wrocław 2006; Życie w Chrystusie. Duchowe
przesłanie Listu do Rzymian, tłum. M. Przeczewski, Kraków 2014; Nasza Wiara. Credo rozważane i wprowadzane w życie, tłum. K. Stopa, Kraków 2006.
211 Father Raniero Cantalamessa, https://www.cantalamessa.org (17.05.2021).
212 Cantalamessa Story 4, https://www.youtube.com/watch?v=RYGfpC5vhKU
(17.05.2021).
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4.3. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI
16 kwietnia 1927 roku w Wielką Sobotę, w bawarskiej miejscowości
Marktl am Inn urodził się Joseph Alojzy Ratzinger, przyszły papież.
Jeszcze tego samego dnia zaniesiono go do kościoła, by podczas liturgii
udzielić mu sakramentu chrztu świętego, co – jak sam wspomina – było
dla niego niezwykle ważne: „moje życie od początku było zagłębione
w tajemnicę Świąt Wielkanocnych, co wypełniało mnie ciągle wdzięcznością, bo mogło być tylko znakiem błogosławieństwa”213.
Joseph był trzecim dzieckiem Marii i Josepha Ratzingerów. Jego ojciec był żandarmem, a matka zajmowała się domem, z wykształcenia
była kucharką214. Starszy brat, Georg, obdarzony talentem muzycznym
także został księdzem, a siostra Maria po ukończeniu nauki pracowała
w sklepie w Traunstein, w późniejszych latach była gospodynią Josepha215.
16 kwietnia 1939 roku przyszły papież został oficjalnie przyjęty do
seminarium. Nie było mu jednak dane pozostać w tym miejscu dłużej. Ze względu na sytuację polityczną seminarium zostało zamknięte,
a uczęszczających tam chłopców przenoszono bądź to do innych placówek, np. do uzdrowiska w Traunstein czy instytutu Sióstr Loreto
w Sparz, bądź kierowano ich do domów rodzinnych216.
Czas II Wojny Światowej był dla rodziny Ratzingerów trudnym okresem. Ojciec, który dostrzegał zagrożenia płynące z nazizmu i był jego
zdecydowanym przeciwnikiem, musiał zmienić miejsce pracy, by chronić siebie i swoich bliskich217. Latem 1942 roku starszy z braci został powołany do Służby Pracy Rzeszy, a pod koniec roku wysłano go na front.
Georg walczył we Francji, w Holandii, we Włoszech (m.in. pod Monte

213 E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek, Kraków 2018, s. 26.
214 G. Ratzinger, Mój brat Papież, tłum. K. Markiewicz, Kraków 2012, s. 9.
215 E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek, Kraków 2018, s. 36.
216 Por. E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek,
Kraków 2018, s. 38–39.
217 Por. tamże, s. 31.
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Cassino) oraz pod Pragą. Joseph zaś w 1943 roku został włączony do
służb ochrony przeciwlotniczej w Monachium, gdzie mógł kontynuować
naukę w tamtejszym Gimnazjum Maksymiliana, następnie przeniesiono
go do Unterföhring, później do Innsbrucku oraz do Gilchingu. Przyszły teolog poświęcał każdą wolną chwilę nauce, nie ukrywał również
tego, że chce zostać księdzem218. Następnie Ratzinger został powołany,
podobnie jak starszy brat, do Służby Pracy Rzeszy, a później otrzymał
wezwanie do wojska. Ostatecznie nie trafił jednak na front, a w kwietniu
lub maju 1945 roku zdecydował opuścić koszary. Po zajęciu przez Amerykanów Traunstein, trafił do niewoli, z która skończyła się dla młodego
Ratzingera 19 czerwca 1945 roku219.
W 1945 roku obaj bracia wstąpili do seminarium duchownego we
Fryzyndze oraz podjęli studia w Wyższej Szkole Studiów Filozoficzno-Teologicznych. Tam Joseph poznał i zaprzyjaźnił się z prefektem studiów, Alfredem Läpple, który pod wpływem doświadczenia okrucieństwa wojny napisał rozprawę zatytułowaną Teologia jako kryzys i przygoda
teologa220. Przyjaźń z Läpple twórczo kształtowała myśl młodego jeszcze
wtedy seminarzysty i stała u źródeł teologicznego, ale i filozoficznego
personalizmu Ratzingera.
Wydarzenia lat 1939–1945 mocno zweryfikowały podejście Läpplego
do tradycyjnej apologetyki chrześcijańskiej. Okazała się ona, jego zdaniem, „nieadekwatna do sytuacji, w jakiej znalazł się świat”221. W swej
pracy postulował on wypracowanie teologii egzystencji, ponieważ, jak
zauważył, współczesny teolog musi uwzględniać konkretną sytuację
współczesnych mu ludzi. Läpple podkreślał, że racjonalne, neoscholastyczne podejście nie jest wystarczające, ponieważ skoro teologia to dialog między Bogiem a człowiekiem, nie może być ona wyłącznie suchym
wykładem prawd i zasad wiary.
218 Por. tamże, s. 42–43.
219 Por. G. Ratzinger, Mój brat Papież, tłum. K. Markiewicz, Kraków 2012, s. 144–149.
220 Pełny tekst można odnaleźć w: A. Läpple, Benedetto XVI e le sue radici, Venezia
2009, s. 29–40.
221 E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek, Kraków 2018, s. 53.
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W 1947 roku Ratzinger skończył dwuletnie studia filozoficzne i przeniósł się do Monachium, gdzie poznał Friedricha Wilhelma Mayera, profesora egzegezy Nowego Testamentu oraz Friedricha Stummera, profesora egzegezy Starego Testamentu. Obu tym teologom przyszły papież
zawdzięcza to, iż nauczyli go uprawiania teologii, wychodząc zawsze od
Pisma Świętego222. Wśród wybitnych niemieckich teologów tamtego czasu, którzy wpłynęli na myśl teologiczną i filozoficzną Ratzingera wymienić należy także dwóch profesorów dogmatyki: Michaela Schmausa oraz
Gottlieba Söhngena, z którym połączyła go przyjaźń oraz teologa pastoralnego Josepha Paschera. Warto tu przywołać słowa samego Ratzingera:
„Dzięki wykładom Paschera i postawie czci, z jaką uczył nas sprawować
liturgię, sięgając jej głębi, stałem się członkiem ruchu liturgicznego. […]
liturgię pojąłem jako podstawę, bez której teologia musiałaby zginąć”223.
Święcenia kapłańskie Joseph Ratzinger przyjął 29 czerwca 1951 roku
z rąk kardynała Michaela von Faulhabera w katedrze we Fryzyndze.
Z początkiem sierpnia rozpoczął posługę wikariusza w parafii Najświętszej Krwi Chrystusa w Monachium, a już rok po święceniach zaczął
pracę wykładowcy w seminarium duchownym. W 1953 roku uzyskał
tytuł doktora, po czym zaproponowano mu objęcie katedry dogmatyki
i teologii fundamentalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej
we Fryzyndze224.
Kolejnym krokiem na akademickiej drodze przyszłego papieża była
habilitacja. Jego mentor, wspominany już Söhngen, zaproponował mu
zajęcie się tematem objawienia u św. Bonawentury. Maszynopis został
złożony w sekretariacie uczelni jesienią 1955 roku. Recenzent habilitacji, profesor Schmaus, ze względu na liczne obowiązki nie mógł od
razu poświęcić się jego lekturze. Uczynił to dopiero kilka miesięcy później. Niestety, jego zdaniem habilitacja młodego teologa nie spełniała
ścisłych kryteriów naukowych, a zawarta w niej koncepcja objawienia

222 Por. tamże, s. 59.
223 J. Ratzinger, Moje życie, tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 2005, s. 66.
224 Por. tamże, s. 74–79.
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niebezpiecznie ocierała się o modernizm225. Rozprawa nie została jednak
odrzucona, ale skierowana do poprawek. 11 lutego 1957 roku Ratzinger
dowiedział się, że jego praca została ostatecznie przyjęta. Do otrzymania
habilitacji konieczna była jeszcze publiczna debata, która odbyła się 21
lutego 1957 roku. Po uzyskaniu tytułu przyszły papież został docentem
na uniwersytecie w Monachium oraz profesorem zwyczajnym teologii
dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej we Fryzyndze226.
W 1959 roku Ratzinger przeprowadził się do Bonn, by tam objąć
Katedrę Teologii Fundamentalnej. Tam zaprzyjaźnił się z Hubertem
Jedinem. Jak sam wspomina w swojej autobiografii, był z nim silnie
związany aż do śmierci tego wielkiego historyka Soboru Trydenckiego.
Młody profesor prowadził także długie i inspirujące dyskusje z Wernerem Schöllgenem, profesorem teologii moralnej227 oraz zaprzyjaźnił się
z Paulem Hackerem, hinduistą. Jako wykładowca teologii fundamentalnej Ratzinger często poruszał kwestie związane z historią religii, dlatego też znajomość ta była dla niego wyjątkowo przydatna. Jak sam pisze:
„jego studia z zakresu historii religii miały duże znaczenie ze względu na
perfekcjonizm subtelnych analiz językowych i głębię treści”228.
25 stycznia 1959 roku nowo wybrany papież Jan XXIII ogłosił zwołanie soboru ekumenicznego. Wiadomość ta poruszyła cały katolicki
świat. Ratzinger żywo uczestniczył w publicznych dyskusjach na temat
soboru. W 1959 roku został poproszony przez Akademię Katolicką
w Bensbergu o wygłoszenie referatu na temat teologii Soboru229. Jednym ze słuchaczy bawarskiego teologa był kardynał Joseph Frings, członek centralnej komisji przygotowawczej Sobór. Prelegent wywarł bardzo dobre wrażenie na kardynale, który zdecydował się na współpracę
z nim. Wyjeżdżając do Rzymu, postanowił zabrać tam ze sobą nie tylko
225 Por. tamże, 83–86.
226 Por. E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek,
Kraków 2018, s. 93.
227 Por. J. Ratzinger, Moje życie, tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 2005, s. 94–95.
228 Tamże, s. 95.
229 Por. J. Ratzinger, Moje życie, tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 2005, s. 99.

4.3. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI

85

swojego sekretarza Huberta Luthego, ale także Ratzingera jako swego
doradcę. Dzięki kardynałowi młody Bawarczyk został także mianowany teologiem soborowym.
Latem 1962 roku zaproponowano Ratzingerowi stanowisko profesora dogmatyki na jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów
w Niemczech, jakim jest Wilhelms-Universität w Münster. Jak zauważa Guerriero, Ratzinger odniósł tam natychmiast sukces. Słuchaczami
jego wykładów byli nie tylko studenci teologii, ale także filozofii i prawa,
a aula wykładowa była zawsze wypełniona po brzegi230. Jednak już po
trzech latach bawarski profesor przeniósł się do Tübingen. Także tam
studenci darzyli go poważaniem i wielką sympatią. Warto nadmienić, iż
Ratzinger zdecydował się zorganizować cykl wykładów dla studentów
wszystkich wydziałów uniwersytetu w Tybindze, zatytułowany Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Na ich bazie powstała książka o tym samym
tytule, która została przetłumaczona na wiele języków, a jej nakład był
wielokrotnie ponawiany na całym świecie231.
W 1969 roku przyszły papież po raz kolejny zmienia miejsce zamieszkania i pracy. Ze względu na to, iż w Ratyzbonie, położonej w ukochanej
Bawarii, otwarto drugą katedrę dogmatyki i zaproponowano mu jej objęcie, Ratzinger miał okazję przenieść się w swoje rodzinne strony. Jeszcze
w tym samym roku papież Paweł VI utworzył Międzynarodową Komisję
Teologiczną, do której powołał teologa. Z okresem tym wiąże się również
powstanie międzynarodowego czasopisma „Communio”. Jego współtwórcami, obok Ratzingera, byli Hans Urs von Balthasar i Henri de Lubac.
Pismo skierowane było nie tylko do teologów, ale także zwykłych wiernych. Jego celem jest popularyzacja soborowej eklezjologii oraz jak sam
wspomina przyszły papież: „ma poruszać nie tylko kwestie teologiczne,
lecz – w obliczu kryzysu teologii, który rodził się z kryzysu kultury, a nawet z prawdziwej rewolucji kulturalnej – powinno obejmować również

230 Por. E. Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tłum. J. Tomaszek,
Kraków 2018, s. 150.
231 Por J. Ratzinger, Moje życie, tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 2005, s. 121.
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dziedziny kultury i powinno być wydawane we współpracy z osobami
świeckimi o wysokich kompetencjach”232.
Z okresem pracy w Ratyzbonie wiąże się również realizacja projektu
Johanna Auera – stworzenia wielotomowej dogmatyki w kieszonkowym
formacie. Ratzinger został poproszony o napisanie dwóch części: dotyczącej eschatologii oraz wprowadzenia do teologii. To właśnie pierwszy
ze wspominanych tomów jest zdaniem bawarskiego teologa jego najlepiej
opracowanym i kompletnym dziełem233. Tom dotyczący wprowadzenia
do teologii nie został skończony, ponieważ po śmierci kardynała Juliusa Döpfnera Ratzinger został mianowany arcybiskupem Monachium.
Wiadomość ta została ogłoszona 25 marca 1977 roku, a 28 maja 1977
odbyła się konsekracja. Jako motto biskupie wybrał fragment 3 Listu
św. Jana: „Współpracownicy prawdy”, zaś w herbie biskupim zobaczyć
można ukoronowanego czarnoskórego (symbol uniwersalizmu wiary),
muszlę (symbol ciągłego bycia w drodze oraz odwołanie do legendy o św.
Augustyna, który medytował tajemnicę Trójcy Świętej), a także niedźwiedzia (symbol ciężaru biskupiej posługi)234. Już kilka dni po otrzymaniu przez Ratzingera sakry biskupiej, nuncjusz apostolski oznajmił
mu nominację kardynalską. Konsystorz odbył się 27 czerwca 1977 roku.
Ratzinger jako kardynał uczestniczył w dwóch konklawe: podczas
pierwszego na ojca świętego wybrano Albina Lucianiego – Jana Pawła
I, a na drugim Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II. Z polskim papieżem
łączyła go bardzo serdeczna znajomość i wzajemny szacunek. Pierwsze
kontakty obaj teologowie nawiązali podczas Soboru Watykańskiego II,
zaś okazja do lepszego poznania się nastąpiła, kiedy w 1977 roku uczestniczyli w synodzie poświęconemu katechizacji. Karol Wojtyła po wyborze na Stolicę Piotrową szybko postanowił wezwać do Rzymu Ratzingera,
którego cenił i któremu ufał. Jednak ten uznał, że tak rychłe odejście ze
swojego arcybiskupstwa byłoby wyrazem braku szacunku do wiernych.
W 1981 roku ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary odszedł na
232 Tamże, s. 128.
233 Por. tamże, s. 135.
234 Por. tamże, s. 137–141.
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emeryturę, a Jan Paweł II ponowił swoje zaproszenie do Rzymu. Monachijski hierarcha nie oponował dłużej i 26 listopada 1981 roku publicznie ogłoszono jego nominację. Do Wiecznego Miasta przeprowadził się
w 1982 roku razem z siostrą Marią.
Warto w tym miejscu wymienić kilka dokumentów, które powstały
kiedy prefektem Kongregacji Nauki Wiary był Ratzinger. Są to np. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania Donum
Vitae, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus lesus, List do biskupów Kościoła Katolickiego
o duszpasterstwie osób homoseksualnych, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, Instrukcja na temat modlitw w celu
osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga, List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele
i świecie. Niezwykle istotnym przedsięwzięciem było także opracowanie
Katechizmu Kościoła Katolickiego, co w 1986 roku Jan Paweł II zlecił
Ratzingerowi235.
Ratzinger pełnił wiele funkcji w Kurii Rzymskiej. Był przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej, członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członkiem Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów oraz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej,
a także członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan,
Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej,
a 30 listopada 2002 roku mianowano go dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Funkcję tę pełnił do 19 kwietnia 2005 roku, ponieważ tego
dnia po czterech głosowaniach został wybrany 265. papieżem. Przyjął
imię Benedykt XVI.
24 kwietnia 2005 roku odbyła się msza inaugurująca pontyfikat, a 7
maja tego samego roku ingres do katedry biskupa Rzymu – bazyliki
235 Jan Paweł II ustanowił komisję złożoną z 12 kardynałów i biskupów, którym miał
przewodniczyć kard. Ratzinger. Tekst katechizmu został ostatecznie zaaprobowany 25 czerwca 1992 roku, a 7 grudnia 1992 roku przedstawiony wiernym.
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laterańskiej. Już rok po wyborze na Stolicę Piotrową nowy papież wydał
swoją pierwszą encyklikę Deus caritas est, zaś w listopadzie 2007 roku
opublikował encyklikę Spe salvi, a 29 czerwca 2009 roku Caritas in veritate. Niezwykle cenne są także adhortacje Benedykta XVI: Sacramentum
Caritatis, Verbum Domini, Africae Munus oraz Ecclesia in Medio Oriente.
Warto również dodać, iż Ratiznger, już jako papież, wydał trzy tomy
książki poświęconej Jezusowi – Jezus z Nazaretu.
Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne, beatyfikował 44 nowych świętych i 289 błogosławionych, w tym swojego poprzednika Jana
Pawła II. Ogłosił Rok św. Pawła trwający od 29 czerwca 2008 roku do
29 czerwca 2009, Rok Kapłański ustanowiony od 19 czerwca 2009 do
11 czerwca 2010 oraz Rok Wiary, który przypadał na czas między 11
października 2012 a 24 listopada 2013.
11 lutego 2013 roku podczas konsystorza Benedykt XVI ogłosił swoją
decyzję o rezygnacji z posługi biskupa Rzymu. 28 lutego miał być ostatnim dniem jego posługi. Emerytowany papież początkowo przebywał
w Castel Gandolfo, a od maja 2013 roku mieszka w klasztorze Mater
Ecclesiae na terenie Watykanu. Jego życzeniem jest, by zwracać się do
niego „Vater Benedikt” lub „Padre Benedetto” – ojciec Benedykt236.
Dorobek Josepha Ratzingera jest nieoceniony. W swojej pracy podejmował kwestie teologiczne, filozoficzne, zagadnienia związane z socjologią czy historią sztuki. Wydaje się jednak, że życiową misją Ratzingera było ukazywanie ludziom prawdziwego obrazu Boga: „Najwyższym
priorytetem jest uobecnianie Boga w świecie i otwieranie ludziom dostępu do Boga. Nie do jakiegokolwiek boga, ale tego Boga, który mówił na Synaju; do tego Boga, którego oblicze rozpoznajemy w miłości,
która daje się do końca (por. J 13, 1) – w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym”237. Cała teologia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI – mocno skupia się na kwestii prymatu Boga. Jest to – jego

236 Papież senior: „staram się być jak najciszej”, https://www.niedziela.pl/artykul/12921/Papiez-senior-staram-sie-byc-jak (17.05.2021).
237 Benedykt XVI, List do biskupów Kościoła katolickiego dotyczący zniesienia ekskomuniki z czterech biskupów wyświęconych przez apba Lefebvre’a, 10.03.2009.
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zdaniem – zasadniczy problem ludzkiej egzystencji. Od uznania pierwszeństwa Stwórcy zależy bowiem obraz całej rzeczywistości: „Pytanie
o Boga jest pytaniem podstawowym, stawającym nas na rozdrożu ludzkiej egzystencji”238 albo: „W gruncie rzeczy wszystko zależy od problemu Boga”239. Ks. Jerzy Szymik, znawca myśli Ratzingera, w swojej publikacji poświęconej myśli tego wybitnego teologa pt. Prawda i mądrość
odwołuje się do jego słów wypowiedzianych podczas obchodów Jubileuszu Roku 2000. Przyszły papież podkreślał wtedy, iż Bóg jest dla
każdego z ludzi prawdziwym ewangelicznym unum necessarium – tym,
czego „tylko potrzeba”240.

4.4. Jorge Mario Bergolio – papież Franciszek
Jorge Mario Bergolio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires
w Argentynie. Jego rodzicami byli, pochodzący z Piemontu, Mario Bergolio oraz Regina Sivori, której rodzina również pochodziła z Włoch241.
Jorge był ich najstarszym z piątki dzieci. Jego rodzina nie należała do bogatych, ale jak sam wspomina, niczego im nie brakowało242. Po skończeniu szkoły podstawowej przyszły papież, oprócz podjęcia dalszej nauki
w szkole średniej, rozpoczął pracę w fabryce skarpet. Początkowo do jego
zadań należało głównie sprzątanie. Dopiero w trzecim roku pracy postanowiono, że zajmie się sprawami administracyjnymi, zaś rok później wysłano go do laboratorium. Po pracy, która kończyła się o 13 zjadał obiad
i wychodził na lekcje trwające do wieczora. W swoich wspomnieniach

238 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia,
tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 38.
239 J. Ratzinger, Nowa Pieśń dla Pana, Kraków 2005, s. 60.
240 Por. J. Szymik, Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, Kraków 2019, s. 66.
241 Por. A. Tornielli, Jorge Mario Bergolio, Franciszek: biografia papieża, tłum. K.
Kozak, Z. Pająk, K. Stopa, Kielce 2013, s. 71.
242 Por. tamże, s. 77.
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Bergolio podkreśla jednak jak cennym doświadczeniem było dla niego
podjęcie w tak młodym wieku pracy: „bardzo dziękuję mojemu ojcu za
to, że posłał mnie do pracy. Praca w młodym wieku była jedną z tych
rzeczy, które dobrze mi zrobiły w życiu”243.
Powołanie poczuł dokładnie 21 września 1953 roku. Tego dnia miał
wybrać się z przyjaciółmi świętować obchody Dnia Ucznia, ale przed
spotkaniem postanowił wstąpić do swojego kościoła parafialnego, gdzie
spotkał nieznajomego kapłana, od którego biła wyjątkowa głębia duchowa. Jorge zdecydował się na spowiedź, podczas której zrozumiał, że Bóg
powołuje go na drogę kapłaństwa: „w czasie tej spowiedzi zdarzyło mi
się coś niespotykanego, nie wiem co, jednak było to coś, co odmieniło
moje życie. […] byłem zdumiony tym spotkaniem, uświadomiłem sobie,
że mnie oczekiwano. Jest to doświadczenie religijne: zdumienie towarzyszące spotkaniu z Kimś, kto na ciebie czeka. Od tej chwili Bóg stał
się dla mnie Tym, kto stale mnie uprzedza. Człowiek Go szuka, ale to
On poszukuje pierwszy. Człowiek chce Go spotkać, ale to On pierwszy
wychodzi na spotkanie”244.
Jorge, mimo iż czuł w sercu pewność, co do swojej przyszłości, wrócił
jeszcze na 4 lata do pracy w laboratorium. W tym czasie zastanawiał się
jak konkretnie ma wyglądać jego powołanie. W końcu zdecydował, że
wstąpi do diecezjalnego seminarium duchownego w Buenos Aires. Jednak po dwóch latach formacji przeszedł do jezuitów, ponieważ jak sam
powiedział, pociągała go ich duchowość, misjonarski duch, ubóstwo
oraz dyscyplina245.
Lata formacji w Towarzystwie Jezusowym dla przyszłego papieża to
początkowo dwuletni nowicjat w Córdobie, złożenie ślubów prostych
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa 12 marca 1960 roku, roczny juniorat w Santiago de Chile, kurs filozofii i teologii w Colegio Máximo San
José w prowincji Buenos Aires. Warto tu dodać, iż kolegium to było
jednym z najlepszych katolickich ośrodków dydaktycznych w Ameryce
243 Tamże, s. 78.
244 Tamże, s. 80.
245 Por. tamże, s. 73.
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Południowej. Kurs filozofii przyszły papież zakończył w 1963 roku egzaminem po łacinie, uzyskując stopień doktora. Należy dodać, iż studentów
dzielono wtedy na dwie grupy – bardziej wybitni mieli zajmować się dydaktyką, a pozostali byli przeznaczani do innych, nienaukowych zadań.
Przyszły papież trafił do pierwszej grupy i dlatego wysłano go w 1964
roku do Santa Fe jako wykładowcę literatury i psychologii w Colegio
de la Inmaculada Concepción, a w 1966 roku przeniesiono do Colegio
del Salvador w Buenos Aires. Początkiem roku 1967 ponownie wrócił
na studia, tym razem teologiczne, w Colegio Máximo San José. W tym
czasie głębiej poznawał myśl tak argentyńskich uczonych, jak i europejskich. Do mistrzów przyszłego papieża zaliczyć można m.in. Henriego
de Lubaca, Gastona Fessarda czy Michela de Certeau, Alberto Methol
Ferré czy Hansa Ursa von Balthasara. Studia zakończył licencjatem
w 1970 roku246.
13 grudnia 1969 roku w wieku 33 lat Jorge Bergolio został wyświęcony na kapłana. Nie był to jednak koniec formacji w Towarzystwie Jezusowym. Trzecia probacja przyszłego papieża odbyła się w Alcalá de
Henares w Hiszpanii. Przebywał tam do 1971 roku, a więc przez rok.
Po powrocie do ojczyzny został mistrzem nowicjatu, a w lipcu 1973 roku
otrzymał nominację na prowincjała. Urząd ten pełnił do 1979 roku. Śluby wieczyste złożył 22 kwietnia 1973 roku247.
Bergolio w 1980 roku objął stanowisko wykładowcy na Wydziale
Teologicznym Colegio Maximo de San José oraz został rektorem Colegio Máximo. W 1982 roku wydał swoją pierwszą książkę zatytułowaną Medytacje dla zakonników (Meditationes para religiosos), a następnie,
w 1987 Refleksje o życiu apostolskim (Reflexiones sobre la vida apostolicá)
oraz w 1992 roku Refleksje o nadziei (Reflexiones en esperanza). W 1986
roku wyjechał na studia do Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej
św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem, gdzie pracował nad doktoratem,

246 Por. A. Ivereigh, Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. M. Masny, Bytom 2015, s. 98–102.
247 Por. A. Tornielli, Jorge Mario Bergolio, Franciszek: biografia papieża, tłum. K.
Kozak, Z. Pająk, K. Stopa, Kielce 2013, s. 88.
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dotyczącym Romano Guardiniego248. Tytuł rozprawy miał brzmieć:
Opozycja biegunowa jako struktura codziennego myślenia i chrześcijańskiego
orędzia249. Dzieło niemiecko-włoskiego teologa: Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten potwierdza oraz ubogaca
intuicje przyszłego papieża, który jak sam stwierdza, do 1986 roku znał
Guardiniego wyłącznie od strony lektury duchowej250.
Innym wybitnym myślicielem, który odegrał znaczącą rolę w formacji intelektualnej papieża był Gaston Fessard, jezuita z szkoły liońskiej,
badacz myśli Hegla oraz przyjaciel Henriego de Lubaca. „Pisarzem
w cudzysłowie «heglowskim» – ale nie heglistą, choć może wydawać
się takim – który miał wielki wpływ na mnie, był Gaston Fessard. Kilka razy czytałem La dialectique des «Exercices spirituels» de saint Ignace de Loyola oraz inne jego książki. Wziąłem od niego wiele elementów,
które następnie zostały przemieszane”251. Główną ideą, którą przyszły
papież zaczerpnął od wspominanego jezuity, była koncepcja dialektyki
przeciwieństw.
Z wyjazdem Bergolio do Niemiec wiąże się pewna historia, którą
warto przytoczyć. Otóż argentyński doktorant odwiedzając jeden z kościołów w Augsburgu, zwrócił uwagę na barokowy obraz Johanna Georga Melchiora Schmidtnera, który przedstawia Matkę Bożą, która rozwiązuje węzły, znajdujące się na białej wstędze, podtrzymywanej przez
aniołów. Jak zauważa Śliwa, Bergolio zachwycił się dydaktyczną wymową tego dzieła i uznał, że może ono pomóc w pracy duszpasterskiej.
Wyjeżdżając z Augsburga, postanowił zakupić sporo kartek pocztowych
z reprodukcją tego obrazu i rozdać w Argentynie wiernym i kapłanom,
a w rektoracie jezuickiego Universidad del Salvador, gdzie pełnił funkcję
rektora, kazał zawiesić reprodukcję tego dzieła. Okazało się, że obraz
szybko zdobył popularność wśród Argentyńczyków. Wkrótce jego kopia
zawisła w jednym z lokalnych kościołów. Od tego czasu do owej parafii
248 Por. L. Śliwa, Franciszek. Papież z końca świata, Kraków 2013, s. 53.
249 Por. M. Borghesi, Jorge Mario Bergolio. Biografia intelektualna. Dialektyka i mistyka, tłum. D. Chodyniecki, Kraków 2018, s. 184.
250 Por. tamże, s. 180.
251 Tamże, s. 45.
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pielgrzymują tysiące wiernych, a kościół stał się Santuario de la Virgen,
la que Desata los Nudos, czyli Sanktuarium Dziewicy, która rozwiązuje
węzły. Kult obrazu przeniósł się także do Brazylii, gdzie w sanktuarium
Nossa Senhora Desatadora dos Nós czczona jest figurka wzorowana na
obrazie Schmidtnera252.
Po powrocie z Niemiec przyszły papież skierowany został do Colegio
del Salvador w Buenos Aires253, a następnie przeniósł się do Córdoby,
gdzie został spowiednikiem i prowadził kierownictwo duchowe. Dwa
lata później, 13 maja 1982 roku, nuncjusz apostolski arcybiskup Ubaldo
Calabresi poinformował go, że został mianowany nowym biskupem pomocniczym Buenos Aires. 20 maja 1982 roku decyzję tę ogłoszono publicznie. 27 czerwca 1992 roku przyszły papież otrzymał mitrę biskupią
w katedrze w Buenos Aires. Jego zawołaniem biskupim zostały słowa:
Miserando atque eligendo254. Herb Bergolia to błękitna tarcza, w centrum
której znajduje się rozpalone słońce, w które z kolei wpisano chrystogram,
poniżej gwiazda symbolizująca Boże Narodzenie oraz nard oznaczający
św. Józefa. Nadano mu biskupstwo tytularne w Auca, w Hiszpanii. Już
w 1993 roku mianowano go wikariuszem generalnym archidiecezji255.
Kardynał Quarracino widział w biskupie Bergolio wielką nadzieję
dla argentyńskiego Kościoła. Zależało mu, by po jego odejściu właśnie
on został arcybiskupem Buenos Aires. Ze względu na zawiłe relacje
Rzymu z rządem, kardynał zdecydował, że należy uzyskać dla Bergolio
stanowisko biskupa koadiutora, dzięki czemu bez konieczności formalnego mianowania przez Rzym, zostanie on arcybiskupem. Jan Paweł II,
który ufał kardynałowi Quarraciniemu, podpisał stosowny dokument,
a nuncjusz apostolski 17 maja 1997 roku oznajmił przyszłemu papieżowi tę informację256. 28 lutego 1998 roku, po śmierci kardynała, Bergolio
252 Por. L. Śliwa, Franciszek. Papież z końca świata, Kraków 2013, s. 55–56.
253 Por. A. Tornielli, Jorge Mario Bergolio, Franciszek: biografia papieża, tłum. K. Kozak, Z. Pająk, K. Stopa, Kielce 2013, s. 107.
254 Jest to zdanie z homilii św. Bedy Czcigodnego o powołaniu celnika Mateusza.
255 Por. A. Ivereigh, Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. M. Masny, Bytom 2015, s. 264–268.
256 Por. tamże, s. 274–275.
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objął jego urząd, jednocześnie przyjmując tytuł prymasa Argentyny, zaś
30 listopada 1998 roku został także ordynariuszem dla wiernych rytów
orientalnych257.
Nowy arcybiskup nie przeniósł się do rezydencji po kardynale Quarracino, ale zamieszkał w kurii, nie zorganizował również ceremonii objęcia urzędu oraz poprosił, by przeszyto mu sutanny po poprzedniku, by
nie kupować nowych oraz wciąż używał środków publicznego transportu do przemieszczania się po mieście. W pierwszym roku swojej posługi
zdecydował również, że mszę Wielkiego Czwartku odprawi w szpitalu
zakaźnym. Większość pacjentów stanowili tam młodzi ludzie chorzy na
AIDS, głównie narkomani i prostytutki258. Ksiądz kapelan relacjonuje:
„Msza była bardzo wzruszająca. Wszyscy płakali. Rozdawał Komunię
wszystkim […] Pacjenci byli totalnie zszokowani tym, że biskup ich całuje i przytula”259. Arcybiskup był też częstym gościem w Villa 21–24
jednej z dzielnic villas miseria (osiedli nędzy). Jak notuje Leszek Śliwa:
„nieraz przyjeżdżał tam autobusem, bez wcześniejszej zapowiedzi. Czasem brodząc po kostki w błocie, szedł z przystanku autobusowego do
miejscowego kościoła Virgen de los Milagros de Caacupe, by odprawić
tam Mszę Św. […]. Po drodze rozmawiał z ludźmi i chętnie przyjmował
zaproszenie na yerba mate”260.
21 lutego 2001 roku ówczesny papież – św. Jan Paweł II wyniósł arcybiskupa Buenos Aires do godności kardynalskiej z tytułem prezbitera kościoła San Roberto Bellarmino. Jako kardynał był członkiem
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji
ds. Duchowieństwa, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz członkiem Papieskiej Rady

257 The Cardinals of the Holy Roman Church. Biographical Dictionary. John Paul II
(1978–2005) Consistory of February 21, 2001 (VIII), https://cardinals.fiu.edu/
bios2001.htm#Bergoglio (17.05.2021).
258 Por. A. Ivereigh, Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. M. Masny, Bytom 2015, s. 283.
259 Tamże, s. 285.
260 L. Śliwa, Franciszek. Papież z końca świata, Kraków 2013, s. 85.
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ds. Rodziny i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej261. Od 8 listopada 2005 roku kardynał Bergolio sprawował także funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny. W 2007 roku wybrano go
na ten urząd ponownie, a w 2011 został wiceprzewodniczącym. Warto
także dodać, że już podczas konklawe w 2005 roku mówiono o nim jako
o jednym z „papabile”262.
13 marca 2013 roku Jorge Mario Bergolio został wybrany 266. biskupem Rzymu i pierwszym od VIII wieku papieżem spoza Europy263. Przyjął imię Franciszek. Msza inaugurująca pontyfikat odbyła się w święto
św. Józefa 19 marca 2013 roku. 7 kwietnia 2013 odbył się ingres do bazyliki laterańskiej. Argentyński papież opublikował trzy encykliki: Lumen
fidei (29 czerwca 2013), Laudato si’ (24 maja 2015), Fratelli tutti (3 października 2020) oraz adhortacje: Evangelii gaudium (24 listopada 2013),
która jest dokumentem programowym papieża Franciszka oraz Amoris
Laetitia (19 marca 2016), Gaudete et exsultate (19 marca 2018), Christus
vivit (25 marca 2019), Querida Amazonia (2 lutego 2020).
Franciszek 8 grudnia 2015 roku otworzył Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który trwał do 20 listopada 2016 roku. W czasie obchodów jubileuszowych rozesłanych zostało 1071 kapłanów misjonarzy miłosierdzia, którym Ojciec Święty udzielił władzy rozgrzeszenia z grzechów
zastrzeżonych wyłącznie Stolicy Apostolskiej. Przyznał również wszystkim księżom prawo do rozgrzeszania z grzechu aborcji. Specjalną inicjatywą były także sobotnie audiencje jubileuszowe. Organizowano je niezależnie od środowych audiencji generalnych. Warto także wspomnieć,
że 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia papież Franciszek
kanonizował swoich dwóch poprzedników – Jana XXIII oraz Jana Pawła
II. Jednym z koncelebransów był emerytowany papież – Benedykt XVI.

261 Por. L. Śliwa, Franciszek. Papież z końca świata, Kraków 2013, s. 101–102.
262 Por. A. Ivereigh, Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. M. Masny, Bytom 2015, s. 330.
263 Ostatnim biskupem Rzymu nie pochodzącym ze Starego Kontynentu był Grzegorz III pochodzący z Afryki.

5. Modlitwa w ujęciu Brunona Forte
(Maja Wysocka)

5.1. Modlitwa jako kontemplacja Miłości
Bruno Forte w swoich rozważaniach w ciekawy sposób ujmuje modlitwę. Jak pisze w swoim Liście o modlitwie: „Pytasz mnie: po co się modlić?
Odpowiadam ci: aby żyć. Tak, by naprawdę żyć, trzeba się modlić. Aby
żyć i kochać, bo życie bez miłości nie jest życiem”264. Arcybiskup zwraca uwagę, że tylko ten, kto kocha, naprawdę żyje. Natomiast, żeby móc
naprawdę kochać, trzeba czuć się kochanym. Serce człowieka otwiera
się na życie tylko wtedy, gdy zostanie dotknięte miłością. Miłość rodzi
się więc ze spotkania. Zaś najważniejszym i najprawdziwszym spotkaniem z miłością jest spotkanie z Bogiem. Modlitwa pozwala na to spotkanie, jest zanurzeniem się w wieczności. Człowiek, który się nie modli,
wewnętrznie umiera i traci sens życia265.
Drugie pytanie listu to: jak się modlić? Forte akcentuje tu samo trwanie przy Bogu. Zwraca uwagę na fakt, iż najbardziej istotnym nie jest to,
aby modlić się długo, ale to, by w modlitwie być wiernym. By wezwać
Ducha Świętego i otworzyć przed Bogiem swoje serce takim, jakim ono
jest – z trudnościami, grzechami, bólem i buntem. Jak podkreśla arcybiskup, Bogu można powiedzieć o wszystkim. Forte podkreśla ponadto,
264 B. Forte, List o modlitwie [w:] tenże, Dlaczego uczestniczymy w niedzielnej Mszy
Świętej, Kraków 2006, s. 55.
265 Por. tamże, s. 55–56.
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że Bóg jest Ojcem i Matką – „wszystko przyjmuje, wszystko przebacza,
wszystko oświeca, wszystko zbawia”266.
Teolog zwraca uwagę na kilka sposób modlitwy m.in. zachęca do
wsłuchania się w ciszę Boga, który jak podaje Pierwsza Księga Królewska, przychodzi w łagodnym powiewie („A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem;
ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pan nie
był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był
w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu” – 1 Krl 19, 11–12).
Mówi także o wartości rozważania Pisma Świętego, aby Słowo docierało
do naszego serca, aby pozwolić kształtować się Słowu Jezusa i Duchowi Świętemu, jak bowiem pisze, Słowo i Duch Święty są dwoma dłońmi Boga Ojca267.
Forte pisze także o trudnościach w modlitwie, swoistej „nocy ciemnej”, z którą przyjdzie zmierzyć się każdemu, kto podejmie próbę wiernego trwania przy Bogu. Mogą być to m.in. problemy z uciszeniem zewnętrznego i wewnętrznego hałasu, niechęć do modlitwy czy poczucie
jej bezsensowności. Jednak jak podkreśla arcybiskup, w tej godzinie nocy
ciemnej, po stronie człowieka będzie walczył sam Bóg. Co więc należy
wtedy robić? Trzeba jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, pozwolić, aby
trudności te stały się swoistym uczestnictwem w męce Chrystusa. Forte
podkreśla też fakt, iż Bóg jest wierny, nie ześle próby bez wskazania drogi wyjścia, nie wystawi na pokusę, nie obdarzając siłą do jej pokonania.
Ponadto wskazuje, że podczas modlitwy człowiek otrzymuje od Boga
dary, w szczególności dar miłości bliźniego oraz sensus Ecclesiae. Można
powiedzieć, że im więcej modlitwy, tym większe poczucie miłosierdzia
wobec innych, większe pragnienie pomocy tym, którzy cierpią, większa
gotowość do bezinteresownego służenia innym, w końcu większy głód
i pragnienie sprawiedliwości. Jak pisze Forte, modląc się, uczymy się
modlić, odczuwamy coraz większą potrzebę głoszenia Chrystusa i Jego

266 Por. tamże, 56–57.
267 Por. tamże, s. 58.
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Ewangelii, odkrywamy dary Boga i odczuwamy wdzięczność za nie268.
„Modląc się, żyje się. Modląc się, kocha się. Modląc się, wielbi się. […]
Modląc się, stajemy się miłością”269.

5.2. Modlitwa jako poszukiwanie Prawdy
Czy poszukiwanie prawdy można nazwać sensem istnienia człowieka?
Arcybiskup Bruno Forte uważa, że tak i na poparcie tej tezy przywołuje
wydarzenia dotyczące jednej z najświętszych nocy w historii świata, Nocy
Bożego Narodzenia. W tę „noc świata” i „noc serca” Mędrcy wyruszyli,
aby oddać pokłon Temu, który jest sensem życia i historii. A kiedy znaleźli wcielonego Boga, oddali Mu pokłon. Znaleźli Boga, ponieważ byli
gotowi do szukania prawdy. Forte wskazuje, że Mędrcy są symbolem
wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy. Można powiedzieć, że człowieczeństwo to owo bycie jak Mędrcy – poszukiwanie, wędrowanie, dążenie
ku prawdzie270. Teolog w swoich rozważaniach odwołuje się do dwóch
myślicieli: Martina Heideggera i Franza Rosenzweiga. Pierwszy z nich
w tekście Bycie i czas pisze, że żyć to znaczy być rzuconym ku śmierci.
Według niego bez cierpienia i śmierci nie byłoby pragnienia poszukiwania,
„nie byłoby godności człowieka, który stawia sobie pytania”. Ból ujawnia
zatem śmierć, ale jeszcze mocniej ujawnia życie, do którego człowiek jest
powołany. Franz Rosenzweig napisał z kolei dzieło Gwiazda zbawienia,
w którym to dziele, jak zauważa Forte, prowadzi czytelnika „od śmierci” – „ku życiu”271. Przywołując myśl Heideggera o „nocy świata”, Forte stwierdza, że człowiek umrze nie w momencie fizycznej śmierci, ale
w dniu, kiedy stwierdzi, że jest spełniony. Kiedy jego serce przestanie
zadawać pytania, przestanie żyć pragnieniem i poszukiwać272. Jak pisze:
268
269
270
271
272

Por. tamże, s. 60–65.
Tamże, s. 64.
Por. B. Forte, Szukałem i znalazłem, Kraków 2007, s. 7–8.
Por. tamże, s. 12–13.
Por. tamże, s. 16.

100

5. Modlitwa w ujęciu Brunona Forte

„Kiedy przestanie cię prowadzić gwiazda błyszcząca nocą, oznaczać to
będzie, że przegrałeś walkę ze śmiercią”273. Teolog dodaje ponadto, że
człowiek, który czuje się spełniony, czuje się panem prawdy, dla którego prawdą staje się już nie Ktoś, ale coś, co można posiąść, taki właśnie
człowiek zabił w sobie Boga i własną godność bycia człowiekiem274.
Człowiek poszukuje więc Boga, ale to jednak przede wszystkim Bóg
poszukuje człowieka. Bóg ma czas dla człowieka, jest Bogiem adwentu,
Bogiem, który przychodzi. Do poszukiwania prawdy prowadzi człowieka Ten, który sam jest odwieczną Prawdą. Prowadzi go różnymi ścieżkami, z których uwagę w aspekcie modlitwy warto zwrócić szczególnie
na dwie: Słowo i Ciszę. W chrześcijaństwie Bóg jest Słowem i Ciszą. Jak
napisał św. Jan od Krzyża: „Jedno Słowo wypowiedział Ojciec, Słowo,
którym jest Jego Syn, i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystym
milczeniu; w milczeniu też powinna słuchać go dusza”275.

5.3. Modlitwa jako Spotkanie
Doświadczenie spotkania obecne jest w najważniejszych momentach
historii Zbawienia (można tu wspomnieć chociażby o Przymierzach,
czy Bogu przychodzącym, aby spotkać człowieka w tajemnicy Wcielenia). Doświadczenie spotkania pojawia się także po Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Mówi o tym, choćby Prolog Dziejów Apostolskich, w którym czytamy: „Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów,
że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie
Bożym” (Dz 1, 1–3). Chrystus ukazał się tym, którzy w Wielki Piątek
273 Tamże, s. 16.
274 Por. tamże, s. 16.
275 Por. tamże, s. 17–20.
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uciekli spod krzyża. Było to spotkanie przemieniające. „Miejsce strachu
zajęła odwaga, opuszczenie zostało zastąpione posłaniem ich. Uciekinierzy stali się świadkami, aby być nimi już do końca, w życiu oddanym
bez reszty Temu, którego przecież zdradzili w godzinie ciemności”276.
Forte odwołuje się do pięciu opowiadań biblijnych, mówiących o spotkaniach ze Zmartwychwstałym Jezusem (zob. św. Marek – Mk 16, 9–20;
św. Mateusz – Mt 28, 9–10, 16–20; św. Łukasz – Łk 24, 13–53, św. Jan –
J 20, 14–29 i 21 oraz św. Paweł 1 Kor 15, 5–8). Choć świadectw tych
nie da się do końca zharmonizować pod względem chronologicznym
czy geograficznym, zawierają one jednak pewne wspólne elementy. Po
pierwsze, inicjatywa należy do Zmartwychwstałego Chrystusa. To On
przychodzi do uczniów i ukazuje się im. Po drugie, stopniowe dochodzenie uczniów do poznania Jezusa Zmartwychwstałego. W Nowym
Testamencie zawsze jest to ukazane jako proces (zob. Łk 24, 31), prowadzący od zwątpienia do rozpoznania Jezusa277. Jak podkreśla Forte „ten
proces świadczy o subiektywnym i duchowym wymiarze doświadczenia
leżącego u źródeł wiary chrześcijańskiej. Gwarantuje też przestrzeń wolności i bezinteresownej zgody w spotkaniu z Panem Jezusem. Człowiek
dochodzi do wiary nie przez ominięcie zwątpienia, ale przez pokonanie
go w akcie zawierzenia”278. Po trzecie, doświadczenie paschalne jest doświadczeniem przemieniającym. Spotkanie z Jezusem przemienia serca
uczniów, którzy odtąd staną się odważnymi świadkami i pójdą na cały
świat głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15). Doświadczenie spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego ukazuje także,
jaki jest Bóg. Jak podkreśla Forte jest On Bogiem, „który nie może być
w żaden sposób zamknięty w idealnych formułach, mających wyjaśnić
wszystko”279. Jest Bogiem, który wychodzi do człowieka. Forte uczy, że
takiemu Bogu, Bogu Jezusa Chrystusa można odpowiedzieć poprzez
posłuszeństwo Słowu, które okazuje się przez „słuchanie Ciszy, z której
276 B. Forte, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, Kraków 2005,
s. 92.
277 Por. tamże, s. 92–93.
278 Tamże, s. 93.
279 Tamże, s. 95.
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ono pochodzi”280, bowiem „ten przyjmuje Chrystusa, który wyszedł od
Ojca, kto pozwala się zrodzić na nowo z wysoka, w ciszy kontemplacyjnego słuchania oraz w pokornym i wiernym przyzywaniu Boga żyjącego…”281. Tak więc, jak Jezus słucha Ojca, tak Jego uczniowie wezwani
są do słuchania „odwiecznego źródła”, które jest w Chrystusie. Ponadto
uczniowie Jezusa mają stać się sługami na Jego wzór oraz być „świadkami najgłębszego sensu życia i historii, pokładając nadzieję w Tym, który
otworzył człowiekowi bramy Królestwa”282.
Chrystus jest więc Tym, który rozmawia z człowiekiem w głębi serca. Jak zauważa Forte, Jezus stawia też modlącemu się pytania o to, czy
to rzeczywiście On jest jego Panem? Czy jest on gotowy stać się Jego
świadkiem i zaświadczyć o nadziei, którą przynosi Zmartwychwstały?
Forte podkreśla, jak ważna jest w tym kontekście modlitwa o dar Ducha Świętego283.
Chryste,
Promienny obrazie Ojca,
Książę pokoju […]
Słowo odwieczne, które stało się ciałem,
Ciałem ubóstwionym w oblubieńczym spotkaniu […]
Daj nam szukać Cię żarliwie,
Wierzyć Ci w mrokach wiary,
Czekać na Ciebie z ciągle rozpaloną nadzieją,
Kochać Cię w wolności […]284.

Jezus mówił, że prawda nas wyzwoli (por. J 8, 23). Ponieważ On
sam jest Prawdą (por. J 14, 6), jest także Tym, który wyzwala. Jednocześnie Jezus czyni nas wolnymi, udzielając nam wolności w swoim
Duchu i otwierając nas na Ojca, który przebaczając nam, sprawia, że
280
281
282
283
284

Tamże, s. 96.
Tamże, s. 96.
Por. tamże, s. 97.
Por. tamże, s. 97.
Tamże, s. 98.
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stajemy się wolnymi i zdolnymi do miłości. Pisząc o wolności danej
przez Boga, arcybiskup Bruno Forte postanowił odwołać się do jednej
z form modlitwy, a mianowicie Lectio divina do fragmentu z Ewangelii Łukasza – Łk 15, 11–32, czyli przypowieści o synu marnotrawnym
i miłosiernym Ojcu.
Jak pisze Forte w przypowieści tej możemy od razu rozpoznać ojca
jako figurę Boga. Jaki zatem jest Bóg Jezusa? Arcybiskup podkreśla, że
z powyższego opowiadania można wyróżnić przynajmniej sześć Jego
przymiotów.
1) Pokora. Bohater przypowieści jest ojcem pokornym. Przejawia się
to, choćby w jego zachowaniu wobec wyboru młodszego syna. Według
prawa Tory ojciec mógłby rozkazać nawet ukamienować zbuntowanego syna (zob. Pwt 21, 18–21). On jednak pozostaje pokorny wobec jego
decyzji i pozwala mu odejść. Pokora więc to pierwsza cecha Boga, którego głosi Jezus. „W rzeczywistości jedynym, który może być prawdziwie pokornym […] jest Bóg. Tylko On może stać się małym, aby zostawić miejsce dla egzystencji drugiego, ponieważ tylko On zajmuje każde
miejsce. Pokorą Boga jest Jego wycofanie się, abyśmy mogli istnieć. […]
Bóg zostawia miejsce na godność stworzeń”285.
2) Nadzieja. Ojciec z przypowieści stoi w oknie i wypatruje powrotu
syna. „Jeśli pokora jest zostawieniem miejsca, aby drugi istniał, to nadzieja jest zwróceniem się ku drugiemu z pragnieniem, aby on był, w wolnej
i bezinteresownej odpowiedzi miłości”. Bóg Jezusa jest więc Bogiem nadziei. Nie tylko jest Bogiem obietnicy i jako taki stanowi nadzieję człowieka, ale jest także Bogiem, który czeka na powrót swojego stworzenia.
3) Matczyna miłość. Jednym z terminów określających miłosierdzie
to hebrajskie słowo rahamim (od rehem – łono matczyne). Mówi on o tym,
że Bóg kocha miłością właściwą dla matki, a więc miłością bezinteresowną, miłością, na którą nie trzeba zasługiwać. Ojciec w przypowieści

285 Tamże, s. 44.
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kocha syna, mimo odrzucenia z jego strony. Jezus uczy więc, że Bóg jest
miłosierny, a nawet więcej – On jest miłosierdziem286.
4) Odwaga miłości. Ojciec w przypowieści, kiedy dostrzega syna,
wybiega mu naprzeciw. W mentalności semitów taki gest byłby zgorszeniem. „Przypowieść stawia przed nami ojca, który nie boi się stracić
własnej godności […] Jest to odwaga zburzenia pozornych pewników,
aby przeżywać jedyny prawdziwy pewnik, którym jest miłość silniejsza
od niemiłości…”287.
5) Radość. Wszystko, co czyni ojciec względem syna, który powrócił
do domu, jest wyrazem jego radości. Nowa szata, pierścień, sandały288.

286 W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II napisał: „w Chrystusie i przez
Chrystusa szczególnie «widzialny» Bóg w swoim miłosierdziu, uwydatnia się
ten przymiot Bóstwa, który już Stary Testament (przy pomocy różnych pojęć
i słów) określał jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej
tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją wciela
i uosabia. Poniekąd on sam jest miłosierdziem” (nr 2).
287 B. Forte, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, Kraków 2005,
s. 45.
288 Szata, sandały i pierścień mają swoje symboliczne znaczenie. Szata, jak pisał
Grzegorz Wielki, symbolizuje utraconą niewinność. „Żaden człowiek nie jest bez
grzechu, z wyjątkiem Tego, który przyszedł na świat, a nie narodził się z grzechu. A ponieważ wszyscy jesteśmy spętani winą, umieramy z powodu utraty
sprawiedliwości. Zostajemy ogołoceni z szaty niewinności, której udzielono nam
przedtem w raju, oraz strawieni z powodu następującej w konsekwencji śmierci
ciała. Zatem człowiek jako grzesznik umiera pośród winy, zostaje ogołocony ze
sprawiedliwości, a strawiony w wyniku kary. Tę nagość grzesznego syna zechciał
okryć ojciec, gdy rzekł w chwili jego powrotu: Prędko przynieście pierwszą szatę. Pierwsza szata to przecież szata niewinności, którą otrzymał człowiek, jako
stworzony ku dobru, ale utracił ją, namówiwszy do złego przez węża” (Grzegorz Wielki, http://www.orygenes.pl/nowy-testament/ewangelia/przypowiesc-o-synu-marnotrawnym, 17.05.2021). Pierścień „to oznaka nienaruszalności
osoby, która go nosi. Sygnet symbolizuje oprócz pozycji danego człowieka, także jego sprawiedliwość i wybranie przez Boga (Jer 22, 24; Ag 2, 23)” (M. Wyrzykowski, http://www.orygenes.pl/nowy-testament/ewangelia/przypowiesc-o-synu-marnotrawnym, 17.05.2021). Sandały zaś są symbolem wolności. Brak
sandałów oznaczał „żałobę (2 Sm 15, 30; Ez 24, 17. 23), pokutę (Mi 1, 8), biedę
(Pwt 25, 19), zniewolenie (Iz 20, 2–5; 2 Krn 28, 15)” (http://www.orygenes.pl/
nowy-testament/ewangelia/przypowiesc-o-synu-marnotrawnym, 17.05.2021).
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6) Tajemnica cierpienia. Bóg, o którym pisał Arystoteles – Nieruchomy Poruszyciel nie mógł cierpieć. Inaczej Bóg Biblii. On uczestniczy
w losach człowieka. Ojciec z przypowieści Jezusa nie jest Bogiem nieczułym, ale przeciwnie cierpi z powodu miłości do swojego stworzenia.
„Ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 25;
Łk 15, 32). Po pierwsze Ojciec cierpi więc dlatego, że syn zniszczył samego siebie, po drugie dlatego, że syn się od Niego oddalił289. „Pojawia się
tu pewien niezwykle piękny odcień. Bóg cierpi przede wszystkim dlatego, że Jego stworzenie cierpi. Na pierwszym miejscu nie jest ból Jego
serca, lecz ból drugiego. Bóg cierpi cierpieniem miłości”290.

289 Por. B. Forte, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, Kraków
2005, s. 46.
290 Tamże, s. 46.

6. Modlitwa w ujęciu
Raniera Cantalamessy
(Maja Wysocka)

Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ci, którzy się smucą, błogosławieni cisi, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, błogosławieni czystego serca, ci którzy wprowadzają pokój oraz ci, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości (por. Mt 5, 3–12).
Jak zauważa biblista, Stanisław Witkowski, Kazanie na Górze skierowane jest do wszystkich ludzi. W Ewangelii napisane jest, że Jezus
„otwiera usta”. Jest to hebraizm, który mówi o tym, że głosi On Słowo
Boże. Chrystus zajmuje pozycje siedzącą. Jest to znak nauczyciela i sędziego. Ewangelia ta ukazuje więc, że Jezus przemawia z autorytetem.
Jest On sędzią, który będzie sądził wszystkie narody (Mt 25, 32)291.
Jezus mówi o błogosławieństwach na górze. Jest to symboliczne miejsce, bowiem „we wszystkim kultach góra jest miejscem świętym, w którym ziemia spotyka się z niebem, a niebo zstępuje, by dotknąć ziemi”292.
Góra w Piśmie Świętym przypomina ideę axis mundi (Mircea Eliade),
czyli osi, która łączy niebo z ziemią293. W Kazaniu na Górze, góra staje
291 Por. S. Witkowski, Nowa jakość życia. Kazanie na Górze Mt 5–7, Kraków 2004,
s. 14–15.
292 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999, s. 231.
293 Por. www.orygenes.pl/rozmowy-o-biblii/synaj-przymierze-i-dekalog/
(17.05.2021).
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się nowym Synajem. Jezus zasiada na miejscu Mojżesza. Nauczający
Chrystus jest Chrystusem zbawiającym, a góra na której naucza, staje
się Górą Błogosławieństw294.
Raniero Cantalamessa, odnosząc się do słów Grzegorza Wielkiego,
mówi, że do ośmiu błogosławieństw stosuje się zasada, iż rosną wraz
z tymi, którzy je czytają295, że objawiają one „ciągle nowe zastosowania
i coraz bogatszą treść, w zależności od wyzwań i pytań, z jakimi się je
czyta”296. Błogosławieństwa nie są martwym prawem, ale „stanowią nieustanne źródło inspiracji, ponieważ ten, który je ogłosił, zmartwychwstał
i żyje”297. Są autoportretem Chrystusa298.
Jezus nie dał nam martwych słów
Które mamy pozamykać w małych pudełkach
I zakonserwować w starym oleju…
Dał nam żywe słowa
By karmiły…
Słowa życia
Można je zachować tylko jako żywe…
Zostaliśmy wezwani, by pielęgnować słowo Syna Bożego
To nasze zadanie, to od nas zależy
By ono było znane przez wieki wieków,
By było rozgłaszane…299

294 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia, Kraków 2017, s. 86–87.
295 Por. R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków 2019, s. 6.
296 Tamże, s. 6.
297 Tamże, s. 33.
298 Por. tamże, s. 91.
299 Ch. Peguy, Il portico del misterio della seconda virtu [w:] Oeuvres poetiques completes, Paris 1957, s 587; cytat za: R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków 2019, s. 33.
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6.1. Błogosławieństwo ubogich
Pierwsze błogosławieństwo Jezusa mówi o ubogich. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3).
Najlepszym przykładem takiego ubóstwa jest życie Chrystusa. Jak zauważa Cantalamessa, Jego życie stanowi „najlepszą egzegezę błogosławieństwa ubogich”. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian pisze:
„Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc
bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”
(2 Kor 8, 9). Chrystus nie przyszedł więc po to, aby ludzie stali się bardziej bogatymi w dobra doczesne, ale by ich uczynić dziećmi i dziedzicami Boga”300.

6.2. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9)
Drugie błogosławieństwo dotyczy tych, którzy się smucą. „Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4). Są różne rodzaje smutku. Różne rodzaje łez. W błogosławieństwie Jezusa decydujący jest motyw płaczu. Ojcowie Kościoła wskazywali tu najczęściej na
łzy jako żal za grzechy, a więc motyw pokutny. Dziś częściej zwraca się
uwagę na motyw egzystencjalny, czyli płacz z powodu „ogromu cierpienia, jakie jest na świecie”. Jest to płacz, który obejmuje cały wszechświat.
Jest też płacz żalu, płacz bólu, płacz nad innymi i płacz nad samym sobą.
Jest płacz Kościoła z powodu zła popełnionego w jego łonie. Jednak według Cantalamessy istnieje jeszcze inny rodzaj płaczu, który nazywa on
„najpiękniejszymi łzami”. Są to łzy radości i wzruszenia, które wypełniają oczy człowieka, kiedy oświecony światłem Ducha Świętego widzi, jak
dobry jest Bóg. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9)301.
300 Por. R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków 2019, s. 15.
301 Por. tamże, s. 39–46.
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6.3. Jezu cichy… uczyń serca nasze według serca Twego
Trzecie błogosławieństwo mówi o cichych. „Błogosławieni cisi, albowiem
oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 5). W innym miejscu Ewangelii
według św. Mateusza Jezus mówi: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Jak zauważa teolog „Błogosławieństwa nie są pięknym programem etycznym, który Mistrz kreśli – jak się
zwykło mówić «przy biurku» dla swoich naśladowców; one są autoportretem Jezusa! To On jest prawdziwym ubogim, cichym, czystego serca,
prześladowanym dla sprawiedliwości”. Cantalamessa pisze, że błogosławieństwa można poddać dwóm rodzajom interpretacji: interpretacji moralnej i interpretacji chrystologicznej. Interpretację moralną daje np. św.
Tomasz z Akwinu, dla którego błogosławieństwa są danym przez Jezusa
ideałem doskonałości. Ten rodzaj interpretacji reprezentuje także Marcin Luter, choć w jego nauczaniu staje się to w pewien sposób odwrócone.
Według niego Jezus daje niemożliwe do spełnienia przykazania, które
uświadamiają człowiekowi jego nieumiejętność czynienia dobra, aby całkowicie oparł się na łasce Chrystusa. Jest to rozumienie niepełne. Natomiast klucz chrystologiczny odczytuje błogosławieństwa nie tyle jako
„zwierciadło grzechów człowieka”, ile „świadectwa o Chrystusie i o nowym człowieku kształtowanym na Jego podobieństwo”. Chrystus czyni
bowiem z błogosławieństw coś więcej niż utopię etyczną. Czyni z nich
„historyczne dzieło, z którego każdy może zaczerpnąć siłę do mistycznego zjednoczenia z osobą Zbawiciela”302.

6.4. Bogacz i żebrak
Kolejne, czwarte błogosławieństwo dotyczy łaknących i pragnących
sprawiedliwości. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Przy medytacji nad tym
302 Por. tamże, s. 52–55.
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błogosławieństwem Jezusa Cantalamessa odwołuje się do przypowieści
o bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk 16, 19–31). W przypowieści bowiem
zawarty jest ten sam wniosek – „Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na
łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany” (Łk 16, 22).
Jezus pokazuje w tym błogosławieństwie, że sytość przysłania ducha, że
bogactwo zmierza do ograniczenia człowieka jedynie do ziemskiego horyzontu, bo jak mówi Chrystus w Ewangelii Łukasza: „gdzie jest skarb
wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12, 34)303.

6.5. Bóg, który jest Miłością
Piąte błogosławieństwo odnosi się do miłosierdzia. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Cantalamessa
pisze o dwóch rodzajach miłosierdzia – miłosierdziu serca i miłosierdziu
dłoni. Jak tłumaczy, pierwsze z nich dotyczy sytuacji, kiedy mocniejszy
okazuje miłosierdzie słabszemu (jest tak na przykład w przymierzu
Bóg – człowiek). Miłosierdzie to zwykle przejawia się w przebaczeniu
winy. Miłosierdzie dłoni dotyczy natomiast zachowania w stosunku do
cierpienia i potrzeb drugiego człowieka (człowiek – człowiek). Przejawia
się ono w dziełach miłosierdzia. W piątym błogosławieństwie chodzi
szczególnie o pierwsze znaczenie, a więc miłosierdzie jako przebaczenie,
odpuszczenie grzechów304. Bóg jest Ojcem miłosierdzia. W wielu miej303 Por. tamże, s. 75.
304 „Przebaczenie jest problemem wieloaspektowym. W teologii jest ono postrzegane jako odpuszczenie grzechów, uwolnienie się od przeszłości, chęć darowania
win, przywrócenie winowajcy takiego miejsca w naszym życiu, jakie zajmował
on w nim wcześniej. „W języku hebrajskim przebaczenie syliha pochodzi od czasownika salach. W starym Testamencie jest on zarezerwowany tylko dla Boga.
Jedynie Bóg jest podmiotem salach. Stąd wypływa dla nas praktyczny wniosek:
Człowiek może przebaczyć jedynie wówczas, gdy ma w sobie Boga”. „Miłosierdzie Boże ze szczególną mocą objawia się w łasce przebaczenia. Bóg jest zawsze
gotów przebaczać. Siostra Faustyna nawiązuje do tej prawdy w słowach: […] nosisz mnie w łonie miłosierdzia swego i zawsze mi przebaczasz, kiedy Cię błagać będę
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scach Pisma Świętego jest mowa o Jego miłosierdziu. Można tu przytoczyć, choćby słowa św. Jana, iż „Bóg jest Miłością” (1 J 4, 16), czy słowa
proroka Izajasza, który o Chrystusie powie:
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42, 1–3).

Można odnieść się do przypowieści, choćby tych z 15 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza305, Psalmów i wielu innych fragmentów z Ksiąg
Starego i Nowego Testamentu. Wszystkie one ukazują prawdę, iż miłosierdzie jest jednym z najważniejszych przymiotów Stwórcy. Dotyczy
ono każdego człowieka. Dotyczy także Wspólnoty Kościoła, która powinna być Kościołem „bogatym w miłosierdzie”. Jak pisze Cantalamessa:
sercem skruszonym o przebaczenie”. Trzy starotestamentalne terminy określające
miłosierdzie to: rahamim (od rehem – łono matczyne) – jako obdarzające życiem,
hesed – wyrażające miłość Boga, który jednoczy się z człowiekiem oraz hanan
(zmiłować się) ukazujące pochylenie się Boga nad człowiekiem. Przebaczenie
wypływa z miłosiernej miłości Boga i jest z nią nierozłącznie związane. W Encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II napisał: „w Chrystusie i przez Chrystusa
szczególnie «widzialny» Bóg w swoim miłosierdziu, uwydatnia się ten przymiot
Bóstwa, który już Stary Testament (przy pomocy różnych pojęć i słów) określał
jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez
porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją wciela i uosabia. Poniekąd on sam jest miłosierdziem” (M. Wysocka, Trzy przypowieści o miłosierdziu.
Przebaczenie w Nowym Testamencie na podstawie tekstu 15 rozdziału Ewangelii
wg. św. Łukasza [w:] K. Pujer (red.), Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości, Wrocław 2017, s. 143–144); zob. M.
Braun-Gałkowska, Rok łaskawy. Rozważania o roku miłosierdzia, Lublin 2015,
s. 17; S. Witkowski, W promieniach miłosierdzia. Rozważania, Kraków 2004,
s. 28; Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 2, Poznań 2015.
305 Zob. M. Wysocka, Trzy przypowieści o miłosierdziu. Przebaczenie w Nowym Testamencie na podstawie tekstu 15 rozdziału Ewangelii wg. św. Łukasza [w:] K. Pujer
(red.), Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań
przyszłości, Wrocław 2017, s. 143–149.
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„Jeden z Psalmów opiewa piękno i radość życia razem z braćmi w jedności,
mówiąc, że jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę,
brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty (Ps 133). Naszym Aaronem, naszym najwyższym kapłanem jest Chrystus: miłosierdzie i przebaczenie to olej, który spływa z tej głowy podwyższonej na krzyżu i rozlewa się na ciało Kościoła, aż po brzegi jego szaty… na każdego z nas306”.

6.6. Miasto z kryształu
Szóste błogosławieństwo dotyczy ludzi czystego serca. „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Jak zauważa Cantalamessa, dziś słowa tego błogosławieństwa są odbierane jako
pogłębiony równoważnik przykazania: „Nie cudzołóż!”. Z kontekstu
Kazania na Górze widać jednak, że Jezus rozumiał przez czystość serca
coś innego307. Przeciwieństwem czystości nie jest bowiem nieczystość,
tylko hipokryzja. Według Jezusa o czystości czynu stanowi jego intencja,
która może być chęcią przypodobania się ludziom lub Bogu. Wymownie mówi o tym fragment o jałmużnie, modlitwie i poście z Ewangelii
według św. Mateusza (Mt 6, 2–17). Warto go tu przytoczyć:
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią
to w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna
pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

306 Por. R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków 2019, s. 106.
307 W Nowym Testamencie słowa „czysty” i „czystość” (katharos, katharotes) nie występują dla określenia czystości cielesnej. Tę rzeczywistość opisują inne terminy,
takie jak: opanowanie siebie (enkrateia), powściągliwość (sophrosyne) i czystość
(hagneia) – por. tamże, s. 113.
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Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na
rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 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.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni
do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie […].
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam
wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie (Mt 6, 2–17).

Blaise Pascal pisał o tym, że człowiek ma dwa życia: prawdziwe i wymyślone (oparte na opinii swojej lub innych ludzi). Często upiększamy
wyidealizowane życie, a zaniedbujemy prawdziwe, często jesteśmy w stanie oddać życie, żeby tylko ludzie o tym mówili308. Cantalamessa przywołuje też w tym kontekście opowieść pewnej bajkopisarki pt. Szklana
kraina. Opowiada ona o krainie, w której osoby znają nawzajem swoje
myśli, nikt więc nie usiłuje kłamać, bo nie ma to sensu. Wydaje się, że
właśnie o takim świecie mówił Chrystus. O stanie, który jaśnieje w niebieskim Jeruzalem, mieście z kryształu309.

308 Por. B. Pascal, Myśli, Warszawa 1958, n. 145.
309 Por. R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków 2019, s. 126–127.
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6.7. Pokój jako dar i zadanie
Siódme błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy wprowadzają pokój. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Tym, który wprowadza pokój, jest Bóg.
Kościół w jednym z hymnów nazywa Trójcę „oceanem pokoju”. Pseudo
Dionizy Areopagita dodaje, że pokój to jedno z imion Boga. Pokój jest
też nierozerwalnie złączony z Duchem Świętym. Możemy przeczytać
o tym w Ewangelii, kiedy Jezus mówi do uczniów „jakby jednym tchem”:
„«Pokój wam!»… Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im «Weźmijcie Ducha Świętego»” (J 20, 21–22). Święty Paweł również podkreśla,
że pokój „jest owocem Ducha” (Ga 5, 22). Dlatego też, ci, którzy wprowadzają pokój, nazwani są Synami Bożymi. Pokój jest więc darem Boga
i zadaniem człowieka310. Benedykt XVI w Orędziu na Światowy dzień
Pokoju z 2007 roku powiedział:
Pokój jest zarazem darem i zadaniem. Jeśli prawdą jest, że pokój między poszczególnymi ludźmi i narodami, zdolność do życia obok siebie
w sprawiedliwości i solidarności, wymaga nieustannego wysiłku, jest też
prawdą – może nawet w większym stopniu, że pokój jest darem Boga.
Pokój jest bowiem cechą Bożego działania, która przejawia się zarówno w stworzeniu uporządkowanego i harmonijnego wszechświata, jak
też w odkupieniu ludzkości, która potrzebowała wyprowadzenia z nieporządku grzechu. Stworzenie i odkupienie stanowią zatem klucz do
zrozumienia sensu naszego istnienia na ziemi311.

310 Por. tamże, s. 136–138.
311 Benedykt XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju,
2007.
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6.8. W imię Chrystusa
Ostatnie, ósme błogosławieństwo mówi o prześladowanych dla sprawiedliwości. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu
mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 10–12).
Jak zauważa Cantalamessa, można dostrzec rozwój sposobu rozumienia tego błogosławieństwa w historii Kościoła. Na początku za męczenników Kościół uważał tych, którzy byli prześladowani i oddawali
życie za wiarę w Chrystusa. Dziś uważa się za nich także tych, którzy
oddali życie za bliźniego (św. Maksymilian Kolbe), stających w obronie
praw uciśnionych (Oskar Romero), czy będących jak św. Maria Goretti,
która oddała życie w obronie czystości. Nie każdy prześladowany jest
jednak błogosławionym. Nawet śmierć za Chrystusa, jeśli byłaby motywowana przeciwko komuś, a nie z powodu miłości, nie wystarczy. Motywacją męczeństwa ma być miłość. Jak powiedział św. Augustyn: to
„miłość czyni męczennika”312.

312 R. Cantalamessa, 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne, Kraków
2019, s. 152–153; 157–160.

7. Modlitwa w ujęciu
Josepha Ratzingera
(Maja Wysocka)

7.1. „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11, 1)
Apostołowie zwrócili się do Jezusa słowami: „Panie, naucz nas modlić się”
(Łk 11, 1). Jezus nauczył nas modlić się i jak zauważa Joseph Ratzinger,
nadal uczy swój Kościół. To w Jezusie człowiek zbliża się do Boga, to
Jezus uczy więzi ojcostwa i synostwa. Jak podkreśla teolog – modlitwy
trzeba się uczyć wciąż na nowo313.
Jezus daje nam lekcję modlitwy przede wszystkim swoim przykładem. Ewangelie wielokrotnie ukazują Jezusa modlącego się do Ojca,
trwającego w głębokiej komunii z Nim, pełniącego Jego wolę314. Sam
Jezus powie: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30), „Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca” (J 14, 9).

313 Por. Benedykt XVI, Panie, naucz nas modlić się. Katechezy o modlitwie, Opole
2019, s. 5.
314 Por. tamże, s. 5.
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7.2. Słowo Boże słowem modlitwy – Psalmy
Jezus pod Cezareą Filipową odwołuje się m.in. do obrazu kluczy, kluczy
królestwa niebieskiego. „W domu Ojca jest mieszkań wiele” (por. J 14, 2),
jednak można zadać sobie pytanie – jak dostać się do środka? O jakie
klucze chodzi Jezusowi? Odpowiadając na to pytanie, Ratzinger pisze
o „kluczach poznania” (por. Łk 11, 50). Jezus powiedział do nauczycieli
żydowskich, że wzięli klucze poznania, jednak zatrzymali je dla siebie.
Zarzuca więc tym samym uczonym w Piśmie, że źle wykorzystywali
klucze, nadmiernie komplikując Pismo specjalistyczną wiedzą, którą
posiadali. W efekcie nikt nie potrafił go zrozumieć. „Macie klucze” znaczy więc tyle, co „macie otwierać Pismo Święte tak, aby było zrozumiałe
i stawało się drogą życia”315.
Księga Psalmów zawiera 150 Psalmów, które stały się modlitwą Ludu
Bożego. Jest to szczególna Księga, szczególna modlitwa, w której wszyscy
mogą się odnaleźć316. Księga Psalmów zawiera m.in. hymny, lamentacje,
błagania, dziękczynienia, psalmy pokutne czy psalmy mądrościowe317.
W Psalmach zawiera się „cała gama uczuć, które wypełniają egzystencję
człowieka. W Psalmach splatają się i wyrażają radość i cierpienie, pragnienie Boga i świadomość własnej niegodności, szczęście i poczucie
opuszczenia, zaufanie do Boga i bolesna samotność, pełnia życia i lęk
przed śmiercią”318. Wraz z Josephem Ratzingerem przyjrzyjmy się kilku z nich.
Psalm 3
Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Wielu jest tych, co mówią o mnie:
315 Por. J. Ratzinger, Głód Boga, Kazania z Pentling, Kraków 2016, s. 152.
316 Por. Benedykt XVI, Panie, naucz nas modlić się. Katechezy o modlitwie, Opole
2019, s. 45.
317 Por. tamże, s. 44.
318 Tamże, s. 44–45.
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«Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».
A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,
Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz… (Ps 3, 1–4)

Jest to Psalm, który Dawid ułożył w czasie ucieczki przed swoim synem Absalomem, który rościł sobie prawo do tronu ojca i zmusił go do
ucieczki z Jerozolimy. Psalm wyraża więc poczucie zagrożenia i lęku, jest
pełen bólu. Jednak jest on też pełen ufności Bogu (zob. w. 2 – pierwsze
słowo, które wypowiada Dawid, jest jego wezwaniem do Boga „Panie”).
Jak pisze Ratzinger, największą pokusą dla człowieka wierzącego jest pokusa utrata ufności w to, że Bóg jest blisko. Człowiek sprawiedliwy jest
pewny prawdy i ufa Bogu, dzięki temu znajduje życie. Ratzinger wskazuje na to, że obraz ukazany w Psalmie jest aktualny także dziś. Pan jest
Obrońcą tego, kto się Mu zawierza, tego, kto jest pewien, że Bóg jest jego
przyjacielem. Psalm 3 pokazuje, że człowiek woła do Boga, gdy czuje ból,
lęk, niebezpieczeństwo. A Bóg mu odpowiada. „To przeplatanie się wołania człowieka i Bożej odpowiedzi stanowi dialektykę modlitwy i klucz
do interpretacji całej historii zbawienia”. To właśnie jest istotne w modlitwie, abyśmy modląc się, mieli pewność obecności Boga319.
Psalm 23
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną… (Ps 23, 2–4)
319 Por. tamże, s. 64–66.
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Jak pisze Ratzinger, modlitwa to radykalny akt ufności, to zawierzenie się Bogu, który jest dobry i miłosierny. Bóg jest jak Pasterz, który
chroni swoje owce. Ten, kto idzie z Panem, czuje się bezpieczny również
w cierpieniu. Słowa „Ty jesteś ze mną” są deklaracją całkowitej ufności
w bliskość Boga. Psalm 23 jest więc modlitwą, która zachęca do ufności Bogu, do oddania się Mu całkowicie. Abyśmy kiedyś mogli zaspokoić pragnienie u źródeł wody żywej, która tryska ku życiu wiecznemu
(por. J 4, 14)320.
Psalm 136
Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.
On Egipcjanom pobił pierworodnych,
bo Jego łaska na wieki.
320 Por. tamże, s. 76–78.
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I wywiódł spośród nich Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
bo Jego łaska na wieki.
On Morze Czerwone podzielił na części,
bo Jego łaska na wieki.
I przeprowadził środkiem Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
bo Jego łaska na wieki.
On prowadził swój lud przez pustynię,
bo Jego łaska na wieki… (Ps 136, 1–16)

Psalm ten, określany jako „Wielki Hallel”, jest śpiewany na zakończenie żydowskiej wieczerzy paschalnej. Można przypuszczać, że modlił się nim także Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Psalm ma formę
litanii. W pieśni wymienione są cuda Boga, których dokonał w historii
zbawienia. Jest to historia dobroci okazywanej przez Niego swojemu ludowi i każdemu stworzeniu. W modlitwie tej zmieniają się przywoływane wydarzenia, natomiast niezmienna pozostaje antyfona: „Bo Jego
łaska na wieki”. Powodem do chwały jest wieczna miłość Boga, miłość,
która poprzez użyte tu hebrajskie wyrażenie, oznacza także wierność,
miłosierdzie, czułość, łaskę. Bóg jest tu ukazany jako Ten, który stworzył wszystko: niebo, ziemię i gwiazdy (w stworzeniu objawił zaś swoją
dobroć i piękno), wyprowadził lud Izraela z niewoli egipskiej, pokonał
faraona. Pieśń ta jest wskazówką dla nas, mówi o Bogu obecnym, dobrym, wiernym. Mówi, aby pamiętać o dobroci Pana, nawet, gdy przechodzi się przez dolinę śmierci. Aby pamiętać, bo pamięć daje nadzieję
i staje się gwiazdą, która nas prowadzi321.

321 Por. tamże, s. 90–91.
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7.3. Modlitwa w rękach Boga
Jezus na krzyżu przed swoją śmiercią wypowiedział ważne słowa. Według św. Łukasza były to trzy wypowiedzenia, z których pierwsze i trzecie
to modlitwa do Ojca, drugie zaś to obietnica dana skruszonemu łotrowi.
Warto przyjrzeć się tym trzem modlitwom Chrystusa322.
Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego
i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 33–34).

Pierwsza modlitwa jest wypowiedziana przez Jezusa zaraz po ukrzyżowaniu. To nie tylko modlitwa przebaczenia, ale także modlitwa wstawiennicza, którą Jezus kieruje do Ojca za swoich oprawców323.
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus
mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju” (Łk 23, 42–43).

Drugie słowo Chrystusa wypowiedziane na krzyżu, jest Jego odpowiedzią na prośbę dobrego łotra, jest słowem nadziei. Jak podkreśla
Ratzinger: „Jezus jest świadomy, że wchodzi bezpośrednio w komunię
z Ojcem i otwiera człowiekowi drogę do raju Boga. Poprzez tę odpowiedź daje niezłomną nadzieję, że dobroć Boga może nas dosięgnąć
również w ostatnim momencie życia i szczera modlitwa, nawet po życiu pełnym błędów, znajduje otwarte ramiona dobrego Ojca, który czeka na powrót syna”324.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się
322 Por. tamże, s. 161.
323 Por. tamże, s. 161–162.
324 Por. tamże, s. 163.
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przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha”
(Łk 23, 44–46).

Modlitwa Jezusa przed śmiercią wyraża pewność, że nie jest On
opuszczony przez Ojca. Ratzinger zauważa, że pierwsze sformułowanie
tej modlitwy – „Ojcze” – nawiązuje do pierwszych słów wypowiedzianych przez Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, kiedy był dwunastoletnim
chłopcem (zob. Łk 2, 49). Słowa „w Twoje ręce powierzam ducha mojego”
są zaś wyrazem Jego pełnego zawierzenia Bogu, wyrażają nieodwołalną
decyzję Chrystusa, że całkowicie zdaje się On na Ojca. Słowa te stają się,
więc modlitwą pełną ufności w miłość Boga. „Jak mówi Jan Ewangelista: wszystko się wypełniło, najwyższy akt miłości osiągnął swój szczyt,
sięgnął granicy i ją przekroczył”325.

7.4. Emmanuel
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).

Tajemnica Wcielenia jest jedną z największych tajemnic Chrześcijaństwa326. Od momentu Wcielenia Chrystusa zmienia się wszystko,
cała rzeczywistość wszechświata. Jak pisze Jerzy Szymik: „Jeśli chcielibyśmy wyobrazić sobie «teologikę rzeczywistości» jako «linię sensu»,
325 Por. tamże, s. 163–164.
326 „Jako pierwszy Hipolit Rzymski w swoim komentarzu do Księgo proroka Daniela, napisanym około 204 roku, wyraźnie stwierdził, że Jezus urodził się 25
grudnia. Potem niektórzy egzegeci zauważali, że w tym dniu obchodzono święto Poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej, ustanowione przez Judę Machabeusza
w 164 roku przed Chrystusem. Zbieżność dat miałaby zatem oznaczać, że przez
przyjście Jezusa, który pojawił się jako Boża światłość pośród nocy, dokonuje
się naprawdę poświęcenie świątyni, adwent – przyjście Boga na tę ziemię” (Benedykt XVI, Tajemnica Wcielenia. Nauczanie papieskie, Kraków 2017, s. 97).
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która przenika całe stworzenie, to zaczynałaby się ona w Bogu i w Bogu
byłoby jej dopełnienie. Natomiast Jezus Chrystus byłby jej klamrą, byłby jej całym sensem”327. W Chrystusie staliśmy się „dziećmi i dziedzicami Boga” (por. Rz 8, 17), w Nim „[Bóg] wybrał nas przed położeniem
fundamentów świata…” i „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (por. Ef 1, 4–6). Jak pisze
Ratzinger: „Można tu mówić o swoistym przewrocie antropologicznym:
człowiek przyjęty przez Boga – tak okazuje się to w Jego jednorodzonym Synu – jest większy niż wszystkie moce świata materialnego i ma
większą wartość niż cały wszechświat”328. Bóg jest więc Bogiem bliskim.
Jak powie św. Augustyn: „Pan jest nam bliższy niż my sami sobie interior
intimo meo et superior summo meo”329.
Drugą z największych tajemnic Chrześcijaństwa jest Tajemnica
Zmartwychwstania. Poprzez nią Chrystus jeszcze bardziej podkreśla
swoją bliskość z człowiekiem. „Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. Od najdawniejszych czasów liturgia w dniu
Wielkanocy rozpoczyna się właśnie tymi słowami – Resurrexi et adhuc
tecum sum – „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą”. Są to słowa
zaczerpnięte z Psalmu 139. W wydarzeniu Paschy Jezus odbył podróż
przez wszystkie sfery wszechświata (zob. Ef 4, 9–10). Odtąd z całkowitą pewnością możemy powiedzieć za psalmistą:
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja
prawica. Jeśli powiem: „Niech mię przynajmniej ciemności okryją i noc
mnie otoczy jak światło”: sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje… (Ps 139, 8–12)330.
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328
329
330

Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, Katowice 2012, s 32.
J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012, s. 136.
Por. Benedykt XVI, Przyjście Pana. Rozważania papieskie, Kraków 2018, s. 79.
Por. Benedykt XVI, Panie, naucz nas modlić się. Katechezy o modlitwie, Opole
2019.

8. Modlitwa w ujęciu
Jorgego Maria Bergoglia
(Maja Wysocka)

8.1. Pukając do serca Boga
„Jak się modlimy? Czy umiemy pukać do serca Boga?” – te pytania stawia Jorge Bergoglio jako papież podczas jednej z porannych medytacji
w kaplicy Domu Świętej Marty. Rozważając tę kwestię, teolog stwierdza,
że jeśli nasza modlitwa nie jest odważna, nie jest prawdziwą modlitwą.
Stwierdza tak, ponieważ tylko kiedy modlimy się odważnie, Bóg daje
nam samego siebie. On sam przynosi łaskę. Czasami w liturgii modlimy się, aby Bóg dał nam to, o co nie ośmielamy się prosić. To właśnie
On – nasz Bóg331. Bergoglio przestrzega więc: „Nie popełniajmy tego
błędu, by przyjąć łaskę i nie rozpoznać Tego, kto ją przynosi. Tym, kto
ją przynosi, jest Pan”332.
Jak podkreśla papież, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo
Boga, który jest relacją miłości. Ojciec, Syn i Duch Święty są jednością. Wewnętrzne życie Trójcy jest relacją między Ojcem, Synem i Duchem. Modlitwa jest więc spotkaniem, osobistą relacją, a także dialogiem.
Rozmową stworzenia ze swoim Stwórcą. Jak każdy prawdziwy dialog,
331 Por. Franciszek, Modlitwa. Oddech nowego życia, Niepokalanów 2020, s. 24–25.
332 Tamże, s. 25.
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modlitwa to także umiejętność milczenia, milczenia w obecności Boga,
trwania w Jego obecności.
Kiedy uczniowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich się modlić, Jezus
powiedział: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze…” (Łk 11, 2). Jak podkreśla Bergoglio, właśnie to słowo jest tajemnicą modlitwy Jezusa. Zwrot
do Boga jako do Ojca jest kluczem, który Jezus daje nam, abyśmy mogli
wejść w „poufną relację dialogu z Ojcem”, tak jak czyni to On. Po słowach
„Ojcze” następują prośby do Boga – trzy pierwsze mówią o uświęceniu
Jego Imienia, przyjściu Jego Królestwa i panowania Jego woli. Trzy kolejne dotyczą potrzeb człowieka – prośba o chleb, przebaczenie i pomoc
w przezwyciężaniu pokus333.
Nauczanie o modlitwie Jezus kontynuuje w przypowieściach. Mają
one nauczyć nas zaufania Bogu. Jak pisze Bergoglio: „W modlitwie jest
nas dwoje: Bóg i ja, w zmaganiu się razem o rzeczy ważne”. W naszej
relacji z Bogiem i Jezusem nie może też zabraknąć Ducha Świętego. To
o Niego mamy prosić w modlitwie. To On daje nam mądrość, miłość
i uzdalnia nas do wypełniania woli Ojca334.

8.2. „ Kto ma uszy, niechaj posłyszy,
co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 22)
W rozważaniach na temat modlitwy można byłoby zadać wiele pytań.
Ważnym wydaje się jednak przede wszystkim pytanie, jaki jest Bóg?
W tym punkcie spróbujemy przyjrzeć się temu ponownie wraz z Jorgem
Bergogliem i Listami do siedmiu Kościołów z Apokalipsy według św. Jana,
w których Chrystus dokonuje szczególnej autoprezentacji. „Kto ma uszy,
niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 22).

333 Por. Franciszek, Ojcze nasz, Kraków 2018, s. 45–47.
334 Por. tamże, s. 47.

8.2. „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 22)

127

Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników… (Ap 2, 1)

Kościołowi w Efezie Chrystus przedstawia się jako Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce. Są to aniołowie siedmiu Kościołów
(pod tymi postaciami kryją się biskupi i kapłani, ci, którzy trzymają
pieczę nad wspólnotami). Liczba siedem symbolizuje tu całość, pełnię.
Jest to więc całość Kościoła (także w wymiarze niebiańskim, ponieważ
gwiazdy przynależą do nieba). Chrystus jest więc władcą Kościoła na
ziemi i w niebie. Zaś wyrażenie „trzyma w prawej ręce” wskazuje na to,
iż Chrystus ma pełną władzę nad Kościołem. Jezus ukazuje siebie także
jako przechadzającego się wśród siedmiu złotych świeczników. Świeczniki oznaczają Kościół. Chrystus jest obecny w całym swoim Kościele
(ponownie symbolika liczby siedem) i jest temu Kościołowi bliski, o czym
świadczą słowa „przechadzał się”, przywołujące na myśl przechadzanie
się Boga w raju (por. Rdz 3, 8). Świeczniki są wykonane ze złota. Kościół jest więc dla Chrystusa bardzo cenny335.
Słowa: „Znam twoje czyny” (Ap 2, 2) ukazują z kolei to, że Chrystus
wie o nas wszystko. Oznacza to, że jest On Tym, który zna nas najlepiej,
widzi nasze serca. Jak powie psalmista w Psalmie 139: „Panie, przenikasz
i znasz mnie, / Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. / Z daleka przenikasz
moje zamysły, / widzisz moje działanie i mój spoczynek / i wszystkie
moje drogi są Ci znane. / Choć jeszcze nie ma słowa na języku/ ty, Panie, już znasz je w całości. / Ty ogarniasz mnie zewsząd…” (Ps 139, 2–5).
Chrystus zna nas i jak pisze Bergoglio – pragnie nas uleczyć, tak, jak
Kościół w Efezie. Chce nas nakarmić owocem z drzewa życia, którym
jest Jego krzyż336.

335 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 198–199; por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów,
Kraków 2002.
336 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 198.
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Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył… (Ap 2, 8)

Określenia „Pierwszy i Ostatni” ukazują Chrystusa jako wiecznego Boga. „Był martwy, a ożył” wskazują na Zmartwychwstanie Jezusa i Jego władzę nad śmiercią. Chrystusa nie można bowiem zamknąć
w skończonym czasie. On jest Pierwszym i Ostatnim Słowem Boga337.
Jezus ukazuje się więc jako Ten, który posiada życie i rozporządza nim.
Chrystus to odwieczny Logos „przez który wszystko się stało. W Nim
jest życie” (por. J 1). Chrystus jest Bogiem, który chce nas pocieszyć tak,
jak Kościół w Smyrnie. Chce dodać nam odwagi i pomóc, abyśmy „byli
wiernymi aż do śmierci, a da nam wieniec życia” (por. Ap 2, 10)338.
Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz
obosieczny, ostry… (Ap 2, 12)

Wspólnocie w Pergamonie Jezus ukazuje się jako Sędzia. Sąd Jezusa
jest jednak inny niż sąd ludzki. Jezus zna serce człowieka (por. J 2, 24–25),
miłuje swoje stworzenie i sądzi z miłości339. Jezus walczy Słowem, które
jest Prawdą. Sam bowiem jest prawdomówny i wierny. Temu, kto usłyszy
Słowo i się nawróci, Jezus da „mannę ukrytą i biały kamyk z wypisanym
na nim nowym imieniem” (Ap 2, 17). Manną jest On sam, przychodzący
w Eucharystycznym Chlebie. Nowe imię jest to zaś znak osobistej relacji.
Bowiem pomimo wielkich mas ludzi, świętych i aniołów występujących
w Apokalipsie, Jezus nie traci z oczu konkretnego człowieka i każdy jest
przez Niego traktowany indywidualnie340.

337 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
338 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 205–206.
339 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
340 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 214.
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Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który
ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego
metalu… (Ap 2, 18)

Jezus przedstawia się tu jako Syn Boży. W Tiatyrze oddawano cześć
Apollonowi „Tyryminosowi”, który uważany był za syna Zeusa, za syna
bożego uważano także zmarłego potomka Domicjana, również cesarze
rzymscy używali tytułu „syna boga” w oficjalnych dekretach. Święty Jan
przeciwstawia im prawdziwego Syna Boga – Chrystusa341. Chrystus
ten ma oczy jak płomień ognia, co wskazuje na fakt, że nie można patrzeć Mu w twarz, można tylko pozwolić, aby On patrzył na nas. Jezus
jest więc Widzącym. Widzi wszystko, przenika ludzkie serca i dusze.
Jezus ma też nogi z metalu. Są to nawiązania do Księgi Daniela (zob.
Dn 2, 41–43). W jej fragmencie opisującym sen Nabuchodonozora, posąg ma nogi odlane z mieszanki gliny i żelaza, co symbolizuje kruchość
i podział. Ukazuje to, że dzieła Bożego należy strzec i zachowywać jego
jedność. Ci, którzy będą wierni do końca otrzymają zaś udział we władzy Chrystusa i Jego samego342.
Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd… (Ap 3, 1)

Kościołowi w Sardes Chrystus objawia się jako Ten, który ma Siedem Duchów Boga, czyli pełnię Ducha Świętego343. Chrystus ma także
siedem gwiazd, które wskazują na pełnię Jego władzy nad Kościołem
w niebie i na ziemi344. Chrystus mówi także „Stań się czujnym […], bo
przyjdę jak złodziej”. Jest to nawiązanie do przypowieści eschatologicznej, w której Jezus uczy, żebyśmy zawsze byli gotowi na Jego przyjście
341 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
342 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 217.
343 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
344 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 218.
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(zob. Łk 12, 35–40; Mt 24, 42nn). Jezus zachęca więc, abyśmy przyjrzeli się w prawdzie naszym uczynkom. Ten, kto zwycięży, dostanie
białą szatę – symbol uczestnictwa w rzeczywistości Zmartwychwstania.
Jego imię nie zostanie wymazane z Księgi Życia. Wyzna także jego imię
przed Ojcem i Jego aniołami – Chrystus złoży więc uroczyste świadectwo o wierności zwyciężającego wobec Ojca i Jego aniołów345.
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co
zamyka, a nikt nie otwiera… (Ap 3, 7)

Chrystus Kościołowi w Filadelfii przedstawia się jako Święty, Prawdomówny, mający klucz Dawida, otwierający i zamykający. Termin
„Święty” (kadosz) był w Starym Testamencie zarezerwowany wyłącznie
dla Boga. Zatem termin ten potwierdza Bóstwo Chrystusa. „Prawdomówny” zaś oznacza, że Bóg jest godny zaufania oraz że Chrystus posiada i objawia całą prawdę. Klucz Dawida jest z kolei nawiązaniem do
Księgi Izajasza (Iz 22, 15–24), gdzie Bóg przekazuje Eliakimowi klucz
do domu Dawida, czyniąc go zarządcą Jeruzalem i domu Judy. Klucz
symbolizuje więc autorytet i panowanie. Chrystus jest Tym, który ma
władzę nad Kościołem346. Jak mówi Bergoglio: „Świętość i prawda otwierają wszystkie drzwi, a ów klucz, którym w sposób uprawniony otworzyć
można bramę do chwały, posiada Pan Jezus”347. List do Kościoła w Filadelfii ukazuje znaczenie wierności. Zwycięzca, czyli trwający w wierze, stanie się kolumną w świątyni Boga, a więc zostanie z nią związany
w sposób nierozerwalny, będzie przynależeć do Boga i Baranka. Dalsza część ponownie akcentuje przynależność zwycięzcy do Boga, Jego
Miasta i samego Chrystusa. Jezus dzieli się więc z nim swoim Bogiem,
miastem zbawionych i samym Sobą348.
345 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
346 Por. tamże.
347 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 226.
348 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
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Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny
i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego… (Ap 3, 14)

Zarzutem wobec Laodycei jest to, że w wierze nie jest ani „gorąca” ani
„zimna”. Jest letnia, ponieważ nie zaznała prawdziwej przyjaźni. Chrystus do tej przyjaźni ją zaprasza349. Jezus przedstawia się tu jako „Amen”.
W ten sposób autor Apokalipsy akcentuje, że jest On godzien zaufania
tak samo, jak Elohim w Starym Testamencie. Jest świadkiem wiernym
i prawdomównym, a więc mówiącym „tak jak jest”. Chrystus jest też
arche – początkiem, jako Pan historii stanowi Początek i Koniec wszystkiego. Chrystus mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze
Mną” (Ap 3, 20). Jest to zaproszenie do niezwykłej bliskości i wspólnoty
z Chrystusem. Jezus obiecuje, że zwycięzca zasiądzie z Nim na Tronie,
a więc zostanie włączony w życie Trójjedynego Boga350.

8.3. Pamiątka, która uobecnia
Szczególną modlitwą Kościoła jest Eucharystia. Jak pisze Bergoglio:
pierwszym ołtarzem chrześcijańskim był krzyż351. Kiedy podchodzimy
do ołtarza, pamięcią wracamy do krzyża, na którym Chrystus umarł
z miłości do człowieka. „Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był
w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za
wszystkich”352. Mógł tego dokonać jedynie Jezus Chrystus. Na krzyżu
Jezus ofiarował Bogu swoje życie, samego siebie, jako wyraz swej doskonałej miłości.

349 Por. J. M. Bergoglio, Otwarty umysł wierzące serce. Rekolekcje Ojca Świętego Franciszka, Kraków 2013, s. 229.
350 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002.
351 Zob. Franciszek, Katechezy o Eucharystii, Kraków 2021, s. 71–75.
352 Katechizm Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2002, nr 614.
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Eucharystia jest więc sakramentem, czyli znakiem łaski. To ona buduje Kościół poprzez konsekrację, Komunię Świętą, kontemplację, naśladowanie. Jest ona komunią we Krwi Chrystusa, rzeczywistą obecnością Pana, oczekiwaniem Jego powrotu353. Jest szkołą modlitwy, nowym
życiem354. Ukazuje, że Chrystus żyje, jest nadzieją tego świata355.
Podczas wieczerzy paschalnej wspominano cuda, jakich Bóg Hebrajczyków dokonał w historii zbawienia. Proszono, aby te cuda dokonały
się także dziś. Jedna z paschalnych wieczerzy stała się Ostatnią Wieczerzą Jezusa z Apostołami. Chrystus powierzył wtedy swoim uczniom
Pamiątkę Nowego Przymierza356. Jak czytamy w Ewangelii: „Jezus wziął
chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał mówiąc: «To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»
Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” (Łk 22, 19–20). Słowo „pamiątka” (hebr. zikkaron, gr. anamnesis) to coś więcej niż zwykłe
upamiętnienie. Termin ten oznacza pamiątkę, która realnie uobecnia
wspominane wydarzenie. Jezus więc nie tyle polecił uczniom pamiętać
o swojej paschalnej ofierze, ile powiedział, że będzie się ona uobecniać za
każdym razem, kiedy będą spotykać się, aby celebrować pamiątkę Jego
śmierci i Zmartwychwstania357. „W posłuszeństwie woli Jezusa wspomnienie tej Wieczerzy natychmiast stało się najważniejszym aktem życia, rodzącego się Kościoła”358. Pozostało tak do dziś.

353 Por. R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, Warszawa 2008.
354 Zob. Franciszek, Katechezy o Eucharystii, Kraków 2021.
355 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit. Do młodych i całego Ludu
Bożego, Częstochowa 2019, s. 29.
356 Por. B. Forte, Dlaczego uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej, Kraków 2006,
s. 13.
357 Por. K. Porosło, Anamneza, cz. 1: Pamięć, która czyni obecnym, https://opoka.
org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/ms201706_anamneza.html (17.05.2021).
358 B. Forte, Dlaczego uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej, Kraków 2006, s. 14.
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8.4. Różnorodność powołań
W Kościele są różne powołania. Można wymienić choćby powołanie do
małżeństwa, do rodziny, do życia kapłańskiego czy zakonnego. Każde
z nich ma też swój szczególny charakter modlitwy. Narzeczeni i małżonkowie mogą na przykład modlić się o wzbogacenie rozumienia sakramentu małżeństwa, znaczenia obrączek i innych znaków sakramentalnych. Rodzice, dziadkowie powinni przekazywać wiarę359, uczyć relacji
z Bogiem i służby bliźniemu, dawać przykład modlitwy. Kapłani mają
celebrować Eucharystię, mają codziennie modlić się, czytać Słowo i przyjmować Chleb, aby stawać się ludźmi daru i przebaczenia. Osoby zakonne
mają z kolei kontemplować Boga i uczynić modlitwę podstawową częścią
swojego życia i posługi. Każdy człowiek jest jednak wezwany do modlitwy, tej szczególnej rozmowy z Bogiem360.
Jak powie św. Paweł:
Różne są dary łaski, ale jeden Duch;
Różne rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
Różne działania, ale jeden Bóg,
Sprawca wszystkiego we wszystkich (1 Kor 12, 4–6)

359 Jak powiedział św. Augustyn: matki, które przynoszą dzieci do chrztu „współdziałają [z Kościołem] w świętych narodzinach” (Modlitwa. Oddech nowego życia, Niepokalanów 2020, s. 140).
360 Por. tamże, s. 143; 147; 154.

Zakończenie
Modlitwa prowadzi człowieka do spotkania z Bogiem, do wejścia z Nim
w osobową relację, która ostatecznie ma go doprowadzić do szczęścia
wiecznego. Ważnym jest, aby zdawać sobie z tego sprawę i pogłębiać
wiedzę na jej temat oraz nieustannie ją praktykować. Wielu teologów,
także współczesnych, podejmuje temat modlitwy, aby móc jak najpełniej wyjaśnić jej rolę w życiu chrześcijańskim. Warto zatem czerpać z ich
wiedzy i wniosków, do których dotarli.
Część pierwsza niniejszej książki ukazała życie modlitwy postaci
ze Starego Testamentu, którzy z wiarą i zaufaniem oddali swoje życie
Bogu. Niewątpliwie są oni przykładem tego, że wsłuchując się w głos
Boga podczas modlitwy i pełniąc Jego wolę, można osiągnąć szczęście.
Ukazują, że prawdziwa modlitwa jest modlitwą serca361.
Najważniejszą postacią Nowego Testamentu jest z kolei sam Jezus
Chrystus. To On jest najpiękniejszym wzorem modlitwy. Swoim przykładem pokazał, jak ważny i szczególny jest kontakt z naszym Ojcem.
Dał nam możliwość uczestnictwa w niewysłowionej tajemnicy Boga362.
Pismo Święte stało się źródłem rozważań na temat modlitwy dla Magisterium Kościoła, które wypracowało pewne formy i rodzaje modlitwy.
Można modlić się, korzystając ze znanych formuł albo używając własnych słów, które podpowiada serce, rozmyślając nad Pismem Świętym
lub kontemplując Boga, zanurzając się w Jego Miłości. Można modlić się
361 Por. R. Cantalamessa, Modlić się w Duchu i prawdzie. Modlitwa według Biblii,
Kraków 2011.
362 Por. R. Cantalamessa, Proroctwo i modlitwa, Kraków 2011.
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prośbą, przebłaganiem, dziękczynieniem i uwielbieniem. Można modlić
się „w ukryciu” lub we Wspólnocie Kościoła.
W części drugiej publikacji przyjrzeliśmy się sylwetkom wybitnych
współczesnych teologów – Brunona Forte, Raniera Cantalamessy, Josepha Ratzingera oraz Jorgego Maria Bergoglia.
Część trzecia ukazywała ujęcie modlitwy w wybranych aspektach
nauczania wymienionych teologów. Przedstawione zostało ujęcie Brunona Forte, odnoszące się do modlitwy jako kontemplacji Miłości, poszukiwania Prawdy i spotkania z Bogiem. Następnie zaprezentowane
zostało ujęcie Raniera Cantalamessy w odniesieniu do jego interpretacji
modlitwy ośmiu błogosławieństw. W kolejnym rozdziale przyjrzeliśmy
się ujęciu Josepha Ratzingera, który zwrócił szczególną uwagę na modlitwę Słowem Bożym. Na koniec ukazane zostało ujęcie modlitwy według
Jorgego Maria Bergoglia – obecnego papieża, który wskazał, czym jest
modlitwa w jej najgłębszym znaczeniu.
Na zakończenie chciałybyśmy przytoczyć słowa z 1 Listu św. Jana,
odnoszące się do tej najważniejszej w życiu relacji, relacji z Bogiem, który jest Miłością:
Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16)

8.4. Różnorodność powołań
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Monografia omawia sylwetki i poglądy na temat zagadnienia modlitwy współczesnych teologów: Brunona Forte, Raniera Cantalamessy,
Josepha Ratzingera i Jorgego Maria Bergoglia.
W pierwszych rozdziałach zostały poruszone
zagadnienia ogólne dotyczące modlitwy: modliwa w Starym Testamencie i modlitwa Jezusa, a następnie modlitwa w nauczaniu Kościoła.
W kolejnych rozdziałach zaprezentowano sylwetki czterech współczenych teologów oraz ich
wypowiedzi na temat modlitwy.

