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ŻYCIE DUCHOWE - MODLITWA (1)
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł IIŻYCIE DUCHOWE - MODLITWA 8
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CZYM JEST MODLITWA
Istnieją tysiące odpowiedzi na to pytanie. Szczególnie prawdziwe i bardzo mi bliskie są

te, które mówią o miłości. Że modlitwa jest „myśleniem o Bogu z miłością”, że w cza-
sie jej trwania „patrzymy na siebie nawzajem, Bóg i ja, i nieważne są słowa”, że „jesteśmy
razem” czy też „trwamy przy sobie w gęstym milczeniu”.

Jeśli modlić się znaczy kochać Boga i bezinteresownie „tracić dla Niego czas” –
to można to robić zawsze i wszędzie. Ale by tak było, potrzebne są chwile specjalnie
jej poświęcone. I to chwile regularne, stałe, wystarczająco długie, wierne.

Bo jeśli modlitwa naprawdę jest miłością, to jej jakość należy mierzyć wiernoś-
cią. Przecież to, czy ktoś kocha rzeczywiście (mąż żonę, matka dziecko, przyjaciel przy-
jaciela) poznać po tym, czy jest on wobec kochanego wierny. Nie po czułych słowach,
chwiejnych i ulotnych emocjach, wzniosłych obietnicach, często większych niż realne
możliwości, co zdarza się zakochanym. Modlitwa jednak to nie zakochanie, to miłość.

A ktoś, kto kocha, jest przy kochanym zawsze. Wtedy, gdy pada deszcz i wtedy, gdy
świeci słońce, gdy jest „ciekawie” i wtedy, gdy bywa szaro, „nudno”. Przez miodowy
miesiąc i przez następnych czterdzieści lat…

Modlić się znaczy kochać Boga. Wiernie. Wtedy modlitwa – takie jest prawo
działania miłości – przemienia życie. I przynosi niezwykłe owoce.

Ks. Jerzy Szymik - „Kocham teologię! Dlaczego?”

Drodzy bracia i siostry, modlitwa nie
jest dodatkiem, możliwością, ale
sprawą życia i śmierci. Tylko ten
bowiem, kto się modli, a zatem za-
wierza się Bogu z synowską miłością,
może osiągnąć życie wieczne,
którym jest sam Bóg.

Benedykt XVI

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Istnieją różne indywidualne drogi do świętości,

wymagające prawdziwej pedagogiki świętości,
która zdolna jest dostosować się do rytmu
poszczególnych osób…

Podłożem tej pedagogiki świętości powinno być
chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim
sztuką modlitwy. …

Modlitwy nie należy uważać za coś dokonanego.
Modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajając
sobie tę sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie:
«Panie, naucz nas się modlić» (Łk 11, 1). W modlitwie toczy się ów
dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przy-
jaciółmi: «Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was» (J 15, 4).

Drodzy Bracia i Siostry, nasze chrześcijańskie wspólnoty winny
zatem stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której
spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc,
ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kon-
templację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie»
serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie
przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwie-
rając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje
nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego.

Jan Paweł II - List Apostolski NOVO MILLENNIO INEUNTE

„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu,
okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości” 

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus).

Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do
Niego o stosowne dobra. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? 
Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też z „głębokości“ 
(Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie
wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić
tak, jak trzeba“ (Rz 8, 26). Pokora jest dyspozycją do darmowego
przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga 

Tradycja chrześcijańska obejmuje trzy główne formy życia mod-
litwy: modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Skupienie
serca jest ich wspólną cechą.

Modlitwa ustna, oparta na zjednoczeniu ciała i ducha w naturze
ludzkiej, włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca, za przykładem

Chrystusa modlącego się do swojego Ojca i uczącego swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz“.

Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie,
pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odnie-
sionego do rzeczywistości naszego życia.

Kontemplacja myślna jest prostą formą wyrażenia tajemnicy modlitwy. Jest spojrzeniem
wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona
zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego
misterium.                                            Katechizm Kościoła Katolickiego (2559, 2721-24)
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Tajemnica spotkania i miłości
O potrzebie i wartości modlitwy często mówi Biblia. Szczególnie intrygujące jest jednak

polecenie Jezusa: „Zawsze należy się modlić i nie ustawać“ (Łk 18, 1). Podobną wymowę
ma wezwanie św. Pawła: „Nieustannie się módlcie“ (1 Tes 5, 17)...

Nie tylko słowa
Jedną z pierwszych definicji modlitwy, która z biegiem czasu stała się klasyczną, podał

w końcu II wieku Klemens Aleksandryjski: jest to „rozmowa z samym Bogiem“...
Przyjmując takie określenie, Klemens dowodził, że modlić się można na różne sposo-

by: ustnie, „wykorzystując dar mowy otrzymany od Boga“, ale też w milczeniu. Można więc
przemawiać do Boga „nie otwierając ust“, wołając do Niego w głębi duszy. Stwórca bez
przeszkód słyszy „wewnętrzny głos naszego serca“. Wystarczy skupić w swym wnętrzu
myśl i skierować ją do Boga, a następnie zachować ją niezmiennie zwróconą ku Niemu.

Modlitwą jest również poznawanie Boga, odnajdywanie Jego śladów w swym życiu, lek-
tura Pisma Świętego. Rodzajem modlitwy jest także czynienie dobra albo też „odtrącenie“
zła. Modlitwą jest samo złożenie ufności w Bogu albo każde szlachetne pragnienie, „gdy
uczynimy duszę uskrzydloną przez tęsknotę do lepszych wartości“. Modlitwą jest wszys-
tko, co czynimy ze względu na Boga lub dla Jego chwały.

Szczególnie ważna jest modlitwa dziękczynna oraz prośba do Boga o nawrócenie 
i zbawienie najbliższych. Tak również modlił się Jezus, dziękując za wypełnienie do końca
swego dzieła, „a jednocześnie modlił się, żeby jak najwięcej ludzi mogło osiągnąć pełne
poznanie“ Boga. Dlatego uczeń Chrystusa żyje w nieustannym dziękczynieniu, wyrażając
wdzięczność Bogu za dary, jakie codziennie otrzymuje. Pamięta też o modlitwie za innych.

Modlić się można w każdym czasie. Chociaż potrzebne są określone pory dnia
przeznaczone wyłącznie na modlitwę, jednak prawdziwy chrześcijanin modli się
zawsze. Skoro modlitwa daje możliwość bycia z Bogiem, to stara się nie przeoczyć żadnej
sposobności zbliżenia się do Niego. Wręcz usilnie zabiega o to, aby poprzez modlitwę
połączyć się z Bogiem, „nie tylko w wybranych do tego celu porach dniach czy jedynie w
dniu świątecznym, ale bez przerwy, czyniąc to przez całe życie i na wszelki sposób“.
Wznosi swą myśl do Stwórcy w każdym miejscu, a nie jedynie w wydzielonym czy
wybranym przybytku. Przekonany, że Bóg jest wszędzie bez wyjątku, czci Go w czasie
pracy, ale też wielbi będąc w podróży. Modli się, gdy zażywa spaceru lub jest w towarzys-
twie, wypoczywa lub czyta, albo wykonuje różne inne zajęcia.

Skutki takiej nieustannej modlitwy są wyraźne: „Gdy człowiek przylega do Boga, zarazem
staje się wzniosły i wesoły we wszystkim; wzniosły - przez stałe odnoszenie się do tego, co
boskie, radosny zaś - przez uświadamianie sobie wielkości dóbr ludzkich, jakie nam darował
Bóg“. Ciągła modlitwa przemienia człowieka i jego postępowanie: „Człowiek, który
bez przerwy obcuje z samym Bogiem, staje się jeszcze lepszy niż dotychczas, przy każdej
sposobności i pod każdym względem, w czynach, słowach i sposobie myślenia“.

Modlitwa zatem, chociaż można ją określić jako rozmowę z Bogiem, nie ogranicza się
do słów. Można ją zanosić do Boga bez ich wypowiadania. Potrzebna jest modlitwa
słowna, ale potrzebne jest także ciągłe przeżywanie bliskości z Bogiem, rozpoz-
nawanie Jego obecności we wszystkich wydarzeniach i momentach życia. (...)

Modlitewny stan
Regularna modlitwa wiedzie bowiem do powstania „modlitewnego stanu“, dzię-

ki któremu myśl nieustannie pozostaje przy Bogu. Gdy modlitwy odbywają się 
o określonych godzinach w ciągu dnia, są one kontynuowane w międzyczasie poprzez
spełnianie dobrych dzieł, rozumianych jako „modlitwa niebezpośrednia“. Nakaz
nieustannej modlitwy stanowi więc zachętę do osiągnięcia pewnego „stanu mod-
litwy“, rozumianego jako stała postawa duchowa. Jest to taki sposób przeżywania
obecności Pana, który pozwala kierować ku Niemu wszystkie myśli, słowa i czyny, także
modlitwy, jak i każdą rzetelną pracę.

W takim ujęciu modlitwa i praca nie stanowią dwóch różnych czynności. Sama praca
staje się modlitwą, jeśli tylko wykonywana jest sumiennie, z uwagą i otwartością na Boga.
Stwórcę można więc wielbić każdym działaniem, jeżeli zachowamy nieustanną pamięć 
o Nim.

Owa ciągła pamięć o Bogu nie musi polegać na stałym myśleniu o Nim (chociaż
tego nie wyklucza), ani też - jak u Ojców Pustyni czy w późniejszej duchowości wschod-
niej - na recytowaniu krótkich wezwań, powtarzanych dla podtrzymywania tej pamięci.
Stanowi natomiast nieustanne przeżywanie obecności Stwórcy, który wciąż na nas
patrzy, jest przed nami, a także w nas.

Pamięć tę można zachować w każdym działaniu: w modlitwie, w pracy, jak i w czasie
innych zajęć. Ona właśnie cechuje człowieka wierzącego: w świecie naznaczonym
zapomnieniem, żyje on pamięcią o swoim Stwórcy. Osiągnięty dzięki regularnej mod-
litwie stan bliskości z Bogiem możliwy jest do zachowania w każdych warunkach.

Modlitwa pragnienia
(...) Nie można nieustannie klęczeć, leżeć krzyżem, wznosić rąk, można jednak, mimo

to, wypełnić nakaz: „Nieustannie się módlcie“. Augustyn zwraca uwagę na werset Psalmu:
„Przed Tobą jest wszelkie moje pragnienie“ (Ps 38, 10). Widzi w nim zachętę, by całe swe
pragnienie skierować na Boga. Można zawsze pragnąć Stwórcy bardziej niż kogokol-
wiek i czegokolwiek innego. Dzieje się to na skutek szczególnego zjednoczenia ze
swym Zbawcą albo przeżywania nadziei na wejście we wspólnotę z Nim.

Augustyn stwierdza: „Istnieje więc wewnętrzna modlitwa, którą jest pragnienie samego
Boga“, i dodaje: „Samo pragnienie już jest modlitwą. Jeżeli pragnienie jest ciągłe, ciągła jest
też i modlitwa (...). Jeżeli więc nie chcesz przerywać modlitwy, nie ustawaj w pragnieniu (...)

Owo pragnienie jest równoważne z miłością. Dlatego Augustyn mówi: „Twoje ciągłe
pragnienie, to nieustanne twoje wołanie. Umilkniesz, kiedy przestaniesz kochać (...).
Pragnienie Boga można żywić w każdych okolicznościach życia. Jednak wśród
trudów codziennego życia pragnienie to może w jakiś sposób stygnąć. Musi więc być
ożywiane, aby „do cna nie oziębło i by zupełnie nie zgasło“. Chociaż samo pragnienie
jest modlitwą, potrzebny jest także specjalny czas przeznaczony na rozmowę 
z Panem. Jest niezbędne, by w określonych godzinach oderwać się od trosk i zajęć, 
i zwrócić się do Boga słowami prośby, uwielbienia czy dziękczynienia. (cdn)

Ks. Józef Naumowicz - wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (fragm.) 
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