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Modlitwa jako dzieło Ducha Świętego w nas 
Jeśli płuca modlitwy i Słowa Bożego nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się 
pośród tysięcy codziennych spraw: modlitwa jest oddechem duszy i życia (Benedykt XVI, katecheza 
25.04.2012). 

 Modlitwy nie należy postrzegać jako zwykłego dobrego dzieła spełnianego 
przez nas wobec Boga, jako nasze działanie. Jest ona nade wszystko darem, 
owocem żywej, ożywiającej obecności w nas Ojca i Jezusa Chrystusa. Św. 
Paweł w liście do Rzymian pisze: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”(Rz 
8,26). Wiemy jak bardzo prawdziwe jest to, co mówi Apostoł „nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba”. Pragniemy się modlić, lecz Bóg jest odległy, nie mamy 
słów ani języka, aby rozmawiać z Bogiem, ani też myśli właściwych. Możemy 
jedynie się otworzyć, dać Bogu czas do dyspozycji, oczekiwać, że On nam 
pomoże, abyśmy weszli w prawdziwy dialog. Apostoł mówi, że właśnie ten 
brak słów, to pragnienie wejścia w relację z Bogiem jest modlitwą, którą 
Duch Święty nie tylko rozumie, lecz zanosi, tłumaczy przed Bogiem. Nasza 
słabość poprzez Ducha Świętego staje się prawdziwą modlitwą, prawdziwym 
kontaktem z Bogiem. Duch Święty jest niemal tłumaczem, który sprawia, że 

sami rozumiemy, co pragniemy powiedzieć Bogu. W modlitwie, bardziej niż w innych wymiarach 
egzystencji i życia chrześcijańskiego doświadczamy naszej słabości, naszej biedy, tego, że jesteśmy 
stworzeniami, gdyż mamy do czynienia z wszechmocą i transcendencją Boga. A im bardziej postępujemy w 
słuchaniu i w dialogu z Bogiem, aby modlitwa stała się codziennym oddechem naszej duszy, tym bardziej 
dostrzegamy również sens naszych ograniczeń, nie tylko w obliczu konkretnych sytuacji każdego dnia, ale 
także w samej naszej relacji z Panem. Wzrasta więc w nas potrzeba coraz większego zawierzenia i zaufania 
Jemu; to znaczy rozumiemy, że, „nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8,26). Na pomoc tej naszej 
niezdolności przychodzi Duch Święty, oświeca nasze umysły i rozpala serce, prowadząc nasze zwracanie się 
do Boga. Dla św. Pawła modlitwa jest przede wszystkim dziełem Ducha Świętego w naszym 
człowieczeństwie, aby wziąć na siebie naszą słabość i przemienić nas z ludzi przywiązanych do 
rzeczywistości materialnych w ludzi duchowych. (…) Poprzez swoje przebywanie w naszej ludzkiej kruchości 
Duch Święty nas przemienia, wstawia się za nami i prowadzi nas ku wyżynom Boga (por. Rz 8,26). 
Chciałbym teraz ukazać trzy konsekwencje dla naszego życia chrześcijańskiego, jeśli pozwalamy, aby 
urzeczywistniał się w nas, jako wewnętrzna zasada wszelkiego działania, nie duch świata, lecz Duch 
Chrystusa. 
Przede wszystkim wraz z modlitwą ożywianą przez Ducha jesteśmy w stanie porzucić i przezwyciężyć 
wszelkie formy strachu lub zniewolenia, żyjąc autentyczną wolnością dzieci Bożych. Bez modlitwy karmiącej 
każdy dzień, nasze bycie w Chrystusie, w wewnętrznej więzi, która stopniowo wzrasta, znajdujemy się w 
stanie opisanym przez św. Pawła w Liście do Rzymian: nie czynimy dobra, które chcemy, ale czynimy zło, 
którego nie chcemy (por. Rz 7,19). Jest to wyraz wyobcowania istoty ludzkiej, zniszczenia naszej wolności, 
ze względu na grzech pierworodny. Chcemy dobra, ale go nic czynimy. Czynimy zło, którego nie chcemy. 
Apostoł pragnie, abyśmy zrozumieli, że to nie przede wszystkim nasza wola może nas wyzwolić z 
przeżywanych przeciwieństw, ani też Prawo, lecz Duch Święty. A ponieważ „gdzie jest Duch Pański – tam 
wolność” (2 Kor 3,17), wraz z modlitwą doświadczamy wolności danej przez Ducha: wolność autentyczną, 
która jest wolnością od zła i grzechu, a dla dobra i dla życia, dla Boga. Wolność Ducha mówi dalej św. 
Paweł, nigdy nie jest tożsama ani z wyuzdaniem, ani też z możliwością wyboru zła, ale raczej „Owocem zaś 
ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 
5, 22-23). To właśnie jest prawdziwa wolność – by móc rzeczywiście iść za pragnieniem dobra, prawdziwej 
radości, komunii z Bogiem, a nie być ciemiężonym przez okoliczności prowadzące nas gdzie indziej. 
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Drugą konsekwencją, jaka ma miejsce w naszym życiu, gdy pozwalamy, aby działał w nim Duch Chrystusa, 
jest to, że sama relacja z Bogiem staje się tak głęboka, iż nic, ani też jakakolwiek sytuacja, nie może jej 
zniszczyć. Rozumiemy więc, że modlitwa nie uwalnia nas od prób, czy cierpienia, ale możemy je przeżywać 
w zjednoczeniu z Chrystusem, z Jego cierpieniami, w perspektywie uczestniczenia także w Jego chwale (por. 
Rz 8,17). Wiele razy w naszej modlitwie prosimy Boga, by nas uwolnił od zła fizycznego czy duchowego i 
czynimy to z wielkim zaufaniem. Często jednak czujemy, że nie zostaliśmy wysłuchani i wówczas grozi nam 
zniechęcenie i brak wytrwałości. W istocie, nie ma takiego ludzkiego wołania, które nie zostałoby 
wysłuchane przez Boga i właśnie w nieustannej i wiernej modlitwie rozumiemy wraz ze św. Pawłem, „że 
cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8,18). 
Modlitwa nie uwalnia nas od próby i cierpienia, a nawet – mówi św. Paweł – „całą istotą swoją wzdychamy, 
oczekując odkupienia naszego ciała” {Rz 8, 23). Powiada św. Paweł, że modlitwa nie uwalnia nas od 
cierpienia, lecz pozwala nam je przeżywać i stawiać im czoła z nową siłą, z ufnością samego Jezusa, który – 
jak pisze autor Listu do Hebrajczyków „za dni ciała swego zanosił … gorące prośby i błagania do Tego, który 
mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości” (5,7). Odpowiedź Boga Ojca Synowi, 
na Jego głośne wołanie i łzy nie była natychmiastowym uwolnieniem od cierpienia, krzyża i śmierci, ale 
znacznie większym wysłuchaniem, znacznie głębszą odpowiedzią poprzez krzyż i śmierć Bóg odpowiedział 
wraz ze zmartwychwstaniem Syna, wraz z nowym życiem. Modlitwa ożywiana przez Ducha Świętego 
prowadzi także nas do przeżywania każdego dnia drogi życia, z jej próbami i cierpieniami, w pełnej nadziei i 
ufności w Bogu, który odpowiada, tak jak odpowiedział Synowi. 
Po trzecie: modlitwa wierzącego otwiera się także na wymiary rodzaju ludzkiego i całego stworzenia, czując 
się odpowiedzialną za oczekiwanie z upragnieniem objawienia się synów Bożych (por. Rz 8,19). Oznacza to, 
że modlitwa, podtrzymywana przez Ducha Chrystusa mówiącego w głębi nas samych, nigdy nie pozostaje 
zamknięta w sobie samej, nie jest jedynie modlitwą za mnie, lecz otwiera się na cierpienia naszych czasów, 
na cierpienia innych. Staje się ona w ten sposób wstawiennictwem za innymi, drogą nadziei dla całego 
stworzenia, wyrazem tej miłości Boga, jaka wlana jest w nasze serca przez Ducha, który został nam dany 
(por. Rz 5,5). To właśnie jest znakiem prawdziwej modlitwy, która nie ogranicza się do mnie samego, ale 
otwiera na innych, w ten sposób mnie wyzwala i przyczynia się do odkupienia świata. 
Drodzy bracia i siostry, święty Paweł uczy nas, że w naszej modlitwie musimy otworzyć się na obecność 
Ducha Świętego, który modli się w nas z niewyrażalnymi westchnieniami, aby nas doprowadzić do 
posłuszeństwa Bogu całym naszym sercem i całym naszym bytem. Duch Chrystusa staje się siłą naszej 
„słabej” modlitwy, światłem naszej „wygaszonej” modlitwy, ogniem naszej „jałowej” modlitwy, dając nam 
prawdziwą wolność wewnętrzną, ucząc nas jak żyć stawiając czoła doświadczeniom istnienia, w pewności, 
że nie jesteśmy sami, otwierając nas na perspektywy ludzkości i stworzenia, które „jęczy i wzdycha w 
bólach rodzenia (Rz 8,22). 

         Benedykt XVI, katecheza 16.05.2012 

 
Duchu Święty, Boski Paraklecie, Ojcze ubogich, Pocieszycielu smutnych, Uświęcicielu dusz, oto ja korzę się 
przed Tobą. (…) Wierzę mocno, że jesteś wieczny, jednej natury z Ojcem i Synem. Ufam, iż dzięki twej 
dobroci uświęcisz moją duszę. Miłuję Cię, Boże miłości! Miłuję Cię bardziej niż jakąkolwiek rzecz na świecie. 
Miłuję Cię ze wszystkich sił, ponieważ jesteś dobrocią nieskończoną, która jako jedyna zasługuje na miłość. 
Byłem tak nieczuły na wszelkie święte natchnienia i tak niewdzięczny, iż obraziłem Cię tyloma grzechami. 
Błagam Cię więc o przebaczenie i żałuję bardzo, że sprawiłem Ci tyle przykrości, o najwyższe Dobro! 
Ofiaruję Ci moje jakże zimne serce i proszę Cię, byś je przeniknął promieniem Twego światła i iskrą Twojego 
ognia, abyś roztopił twardy lód moich nieprawości. Ty, który napełniłeś świętą gorliwością serca apostołów, 
wznieć w moim sercu Twoją miłość. (…) 
        Alfons Liguori, Modlitwa do Ducha Świętego 


