
 

„Na modlitwie nie bądźcie 

gadatliwi jak poganie” 

 

rzeczytałem gdzieś, że różaniec jest jedną z najwyżej 

ocenianych przez Azjatów form modlitwy chrześcijańskiej. 

Buddyści i hinduiści podobno wyrażają się o nim z 

uznaniem jako o technice modlitewnej skutecznie wprowadzającej w 

stan medytacji. Powiedziałem to znajomemu, który ma duże 

zainteresowania religijne, i oblał mnie kubłem zimnej wody. Pokazał mi 

w Ewangelii św. Mateusza, w rozdziale szóstym, następujące słowa: „Na 

modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd 

na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich” 

(Mt 6,7). Jak pogodzić modlitwę różańcową, w której zanosi się do Boga 

całą masę pacierzy, z tymi słowami Chrystusa? Bo w końcu to nie takie 

ważne, co o różańcu powiedzą buddyści i hinduiści, ale naprawdę ważne 

jest to, co o tej modlitwie myśli Chrystus. 

 

O różańcu powiem na końcu. Najpierw zastanówmy się nad sensem 

tych słów Pana Jezusa. Zacznijmy od tego, o czym na pewno się w nich nie 

mówi. Otóż na pewno Pan Jezus nie zamierza zniechęcać nas do długiej i 

wytrwałej modlitwy. Przecież to On sam całe noce spędzał na modlitwie 

(Łk 6,12; por. 5,16; 9,18;11,1; Mt 14,23; Mk 1,35). Nas zaś wielokrotnie 

pouczał, że powinniśmy być w modlitwie wytrwali. Jedną z przypowieści, 

w której znajduje się to pouczenie, Ewangelista rozpoczyna następująco: 

„Powiedział też im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie 
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ustawać” (Łk 18,1). W samej zaś przypowieści, podobnie jak w innej 

przypowieści na ten temat (Łk 11,5–8), Chrystus każe nam wprost 

naprzykrzać się Panu Bogu naszymi prośbami. W ślad za Nim Apostoł 

Paweł powiada: „Módlcie się bez ustanku” (1 Tes 5,17). 

Czym zatem jest to wielomówstwo na modlitwie, które zasłużyło 

sobie na potępienie Pana Jezusa? Dwa najważniejsze elementy 

odpowiedzi na to pytanie znajdują się w samym tekście Ewangelii. Pan 

Jezus powiada: „Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą 

wysłuchani”. Krótko mówiąc, modlitwa gadatliwa nie płynie z miłości, nie 

jest przepojona ufnością do Boga. Cechuje ją mentalność magiczna, jakieś 

niemądre przeświadczenie, że słowa modlitwy stanowią coś w rodzaju 

środka płatniczego, za pomocą którego można uzyskać od Pana Boga 

rzeczy, na których nam zależy. 

Co więcej, za taką modlitwą stoją fałszywe pojęcia o Bogu, jakieś 

naiwne wyobrażenia, że trzeba Go poinformować o naszych potrzebach. 

Tymczasem — powiada Chrystus Pan — „wie przecież Ojciec wasz, czego 

wam potrzeba, wpierw nim Go poprosicie”. Z tych fałszywych wyobrażeń 

o Bogu szydził sobie prorok Eliasz, kiedy kapłani Baala usiłowali 

przymusić swojego bożka do tego, żeby ich wysłuchał: „Wołajcie głośniej, 

bo to bóg! Więc może zamyślony albo bardzo zajęty, albo udaje się w 

drogę. Może śpi, więc spróbujcie go obudzić!” (1 Krl 18,27) I rzeczywiście, 

kapłani Baala „wołali coraz głośniej i kaleczyli się według swojego 

zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Ale nie było ani 

głosu, ani odpowiedzi, ani żadnego dowodu uwagi” (1 Krl 18,28n). 

Bóg prawdziwy jest zupełnie inny. Owszem, nie każda modlitwa do 

Niego dochodzi. Ale jeśli jakaś modlitwa do Boga nie dochodzi, to nie 

dlatego, żeby Bóg jej nie słyszał i żeby trzeba było do Boga wołać głośniej 

albo dłużej. Do Boga nie dochodzi modlitwa, która płynie z brudnego 

serca, zwłaszcza jeśli człowiek nawet nie tęskni za przemianą. Bóg 



oczywiście słyszy taką modlitwę, ale się od niej odwraca: „Gdy 

wyciągnięcie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli 

modlitwy, Ja nie wysłucham. Bo ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się! 

Czyści bądźcie!” (Iz l,15n) 

Toteż chrześcijanin często modli się do Boga: „A wołanie moje niech 

do Ciebie przyjdzie!” (Ps 102,2) Modlitwa ta znaczy: „Panie, racz 

oczyszczać moje serce, racz mnie napełniać miłością do Ciebie, bo dopiero 

wówczas moja modlitwa może być przez Ciebie przyjęta”. Z tego też 

względu tak cenna w oczach Boga jest modlitwa wytrwała. Przecież Pan 

Bóg nie jest tyranem, którego bawi to, że ktoś jest od niego zależny, i który 

ociąga się z wysłuchaniem prośby, bo lubi być proszony długo. Modlitwa 

wytrwała potrzebna jest nam, a nie Panu Bogu. Podczas modlitwy 

człowiek otwiera się coraz więcej na miłość Bożą i otrzymuje zrozumienie 

Jego woli.  

W ogóle modlitwa przybliża do Boga — nie automatycznie, rzecz 

jasna, ale zgodnie z prawami miłości. Jeśli więc się modlę, ale w gruncie 

rzeczy jestem na Boga i na Jego świętą wolę zamknięty, trzeba czasu, 

ażeby modlitwa przebiła się przez moje serce i zaczęła być naprawdę 

modlitwą. Dlatego powinienem modlić się z wytrwałością, powinienem 

niejako naprzykrzać się Panu Bogu moją modlitwą. 

Duszą modlitwy jest miłość. To zdanie chyba najlepiej streszcza 

naukę Pana Jezusa na temat modlitwy. Ale wobec tego w modlitwie jest 

kilka rzeczy ważniejszych aniżeli zanoszone w niej słowa. Słowa mojej 

modlitwy są, ma się rozumieć, czymś bardzo ważnym — w tym sensie, że 

nie jest to obojętne, jakie słowa zanoszę do Boga — ale są w modlitwie co 

najmniej trzy rzeczy jeszcze ważniejsze. 

Spróbuję je pokazać, wychodząc od najbardziej popularnego 

określenia modlitwy, że mianowicie jest to rozmowa człowieka z Bogiem. 

Otóż warunkiem, bez którego rozmowa nie może nawet zaistnieć, jest 



nawiązanie łączności z tą drugą osobą, uzyskanie jakiejś jej obecności. I to 

jest pierwsza rzecz, która w modlitwie jest niewątpliwie ważniejsza niż 

słowa: być w obecności Boga, być jako ktoś kochający. Niekiedy bliskość 

kochającego Boga tak człowieka zafrapuje, że nie potrzeba mu żadnych 

słów: po prostu jestem w Jego obecności i chciałbym tylko, żeby On raczył 

przeniknąć do końca każdą komórkę mojego ciała i mnie całego. Mimo że 

nie mówię wówczas do Boga ani jednego słowa, niewątpliwie jest to 

prawdziwa modlitwa. 

Jeśli przebywam z Tym, kogo kocham, to chciałoby się jednak z Nim 

porozmawiać. Otóż nawet w zwyczajnej rozmowie czymś ważniejszym jest 

słuchać niż mówić, a cóż dopiero w rozmowie z Bogiem! Nawet i nie 

wypada stanąć w obecności Boga i od razu trajkotać to, co ja mam Mu do 

powiedzenia. Może jednak i Pan Bóg chciałby mi coś powiedzieć? Dlatego 

modlitwa potrzebuje wyciszenia się i otwarcia duchowych uszu. 

Wsłuchiwanie się w głos Boży jest zatem również prawdziwą modlitwą, 

nawet jeśli ja ze swej strony nic jeszcze do Boga nie mówię. 

Jest jeszcze trzecia rzecz, która jest w modlitwie ważniejsza niż 

słowa, jakie zanoszę do Boga. Modlitwa jest to przecież rozmowa 

z Bogiem w miłości. Otóż rozmowa w miłości nigdy nie polega na 

przekazywaniu sobie wzajemnie samych tylko słów. Wprawdzie 

potrzebuje ona słów, ale rozmawiając z osobą, którą kocham, chciałbym 

przekazywać jej coś znacznie więcej niż słowa, w gruncie rzeczy chciałbym 

przekazywać samego siebie. Odnosi się to również do modlitwy. Słowa są 

niezmiernie cennym narzędziem modlitwy, ale powinienem się starać 

mówić do Boga również swoimi czynami, postawą życiową, a ostatecznie 

— samym sobą. 

Sądzę zatem, że krytykowana przez Pana Jezusa pogańska 

gadatliwość w modlitwie polega również na niedostrzeganiu tego 

wszystkiego, co w modlitwie jest głębsze i ważniejsze niż słowa. 



Przypatrzmy się teraz modlitwie różańcowej. Jest to modlitwa 

paradoksalna. Zanosi się w niej bardzo wiele słów, ale jej niejako 

założeniem jest to, żeby nie mówić w niej do Boga ani jednego słowa (w 

każdym razie, o czym za chwilę, ani jednego słowa tylko od siebie). Święte 

słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego mają nas wyciszyć i 

stworzyć atmosferę sprzyjającą temu, żebyśmy mogli głęboko usłyszeć to, 

co sam Bóg ma nam do powiedzenia. Przy czym podczas tej modlitwy 

staramy się wsłuchiwać w rzeczy najważniejsze, jakie kiedykolwiek Bóg 

powiedział ludziom. Chodzi o wsłuchiwanie się w to, co Bóg powiedział 

już nie tylko do mnie czy do ciebie, ale do całej ludzkości, do wszystkich 

jej pokoleń. W medytacji różańcowej staramy się wsłuchać w ten Boży 

Przekaz, który został nam podany już nie tylko w naczyniu ludzkich słów, 

ale w Słowie Jednorodzonym, przez Jego wcielenie, zbawczą śmierć na 

krzyżu i zmartwychwstanie. 

Modlitwa różańcowa na tym bowiem polega, że Zdrowaśki 

odmierzają czas i stanowią coś w rodzaju melodii duchowej, wyciszającej 

mój umysł i zmysły, natomiast samym centrum swojej duszy staram się 

wówczas otwierać na Syna Bożego, mojego Zbawcę, który przemawia do 

mnie już nie tylko swoją nauką, ale tym wszystkim, czego dokonał dla 

naszego zbawienia. Celem bowiem medytacji różańcowej jest wchłanianie 

w siebie tych zbawczych wydarzeń. Jeśli pamiętać o tym, że Msza Święta 

jest więcej niż modlitwą (jest ona bowiem rzeczywistym — mocą Ducha 

Świętego dokonanym — uobecnieniem zbawczej Ofiary Chrystusa), to czy 

chrześcijanin może sobie wyobrazić modlitwę wspanialszą niż różaniec? 

Wspaniałość różańca na tym się jednak nie kończy. Jest on 

modlitwą maryjną. Polega to na tym, że modląc się na różańcu, staramy 

się dokonać rzeczy obiektywnie niemożliwej: próbujemy patrzeć na 

Tajemnice naszego zbawienia tak, jak widziała je i przeżywała Matka 

Boża, i na Jej wzór staramy się je przyjmować i nimi nasycać. Dorównanie 



Jej w miłowaniu Chrystusa przekracza oczywiście nasze możliwości. Ona 

była przecież całkowicie bezgrzeszna i pełna łaski, my zaś jesteśmy ułomni 

i jeśli nawet ufamy Bogu, to nie potrafimy zaufać Mu bez reszty. Jednak 

już to, że staramy się Jej dorównać — jeśli tylko rzeczywiście się staramy 

— ogromnie nas do Chrystusa przybliża. 

Na końcu powiedzmy o tym, co w modlitwie różańcowej 

najwspanialsze. Otóż jeśli już otworzyliśmy się na Chrystusa Pana, 

przemawiającego do nas tą Miłością, którą okazał nam w czasie swego 

widzialnego przyjścia do nas; jeśli już w otwieraniu się na tę Miłość 

staramy się jakoś dorównać Jego Matce — wolno nam dołączyć się do 

Chrystusa Pana, który się wstawia za nami u Przedwiecznego Ojca. 

Wstawia się właśnie swoim wcieleniem, ukrzyżowaniem i 

zmartwychwstaniem, które przenikają nas coraz więcej dzięki medytacji 

różańcowej. W ten sposób możemy zanosić do Boga Słowo, do jakiego 

sami z siebie nigdy nie bylibyśmy zdolni, Słowo zawsze skuteczne, mające 

moc doprowadzić nas do życia wiecznego. 

Jak więc widzimy, te zachwyty, które słychać w Kościele na temat 

różańca, mają głębokie uzasadnienie. Różaniec jest czymś więcej jeszcze 

niż mądrą i skuteczną techniką medytacyjną. Jest próbą wchłonięcia w 

siebie samej istoty Ewangelii. 

 

 


