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KS. KRZYSZTOF KONECKI

CHRYSTOLOGICZNY W YM IAR LITURGII GODZIN

Liturgia Godzin, będąca modlitwą publiczną i wspólną ludu Bożego,1 jest 
wyrazem nowego i wiecznego przymierza zawartego między Bogiem a człowie
kiem w Jezusie Chrystusie. W niej realizuje się mistyczny dialog między Bo
giem a człowiekiem, dialog, który jest źródłem Bożego zbawienia i łaski dla 
człowieka odkupionego w Chrystusie.2 Liturgia Godzin jest więc głęboko zako
rzeniona w tajemnicy Boga, w odwiecznym planie zbawienia, zamierzonym przez 
Ojca, a zrealizowanym przez Jego Syna w Duchu Świętym. Z tego wynika, że 
jeśli chce się zrozumieć bogactwo teologiczne Liturgii Godzin, należy ukazać ją 
w świetle tajemnicy Boga. W niniejszym opracowaniu ograniczymy się do uka
zania aspektu chrystologicznego Liturgii Godzin, czyli jej ścisłego związku 
z tajemnicą Chrystusa.

Przystępując do omówienia chrystologicznego wymiaru Liturgii Godzin, 
należy wyróżnić dwa etapy: czas ziemskiej działalności Jezusa, czyli okres bez
pośrednio przygotowujący działalność Kościoła, i okres drugi, chrześcijański, od 
narodzin Kościoła do paruzji. W modlitwie Jezusa kryje się bowiem źródło 
i podstawa każdej modlitwy chrześcijanina, liturgicznej zaś szczególnie.3

1. Czas Jezusa
Modlitwy liturgicznej Kościoła nie można zrozumieć bez odniesienia jej do 

tajemnicy Wcielenia i Paschy Chrystusa. Syn Boży, stając się człowiekiem, przy
niósł ze sobą echo modlitwy niebiańskiej liturgii uwielbienia. Poprzez fakt Wcie
lenia modlitwa chwały Odwiecznego Słowa Ojca staje się postrzegalna na ziemi, 
przybiera postać ludzką, przyjmuje ton naszej ludzkiej natury i konkretnej sytu
acji życiowej. Dlatego modlitwa Jezusa jest nie tylko modlitwą chwały, uwiel
bienia i adoracji, ale także wołaniem wstawienniczym i błaganiem Ojca.4

Joachim Jeremias w swej książce poświęconej modlitwie Jezusa stwierdza, 
że „Jezus narodził się w narodzie, który umiał się modlić”.5 Na pewno Jezus 
był wierny tradycjom modlitwy swego narodu. Wprowadzenie ogólne tak mówi 
na ten temat: „Codzienna działalność Chrystusa łączyła się ściśle z modlitwą, 
nawet więcej: ona jakby z niej wypływała...Wiemy, że Chrystus uczestniczył 
w modlitwie publicznej w synagogach, dokąd się udawał w sobotę zgodnie ze 
swoim zwyczajem (Łk 4, 16), oraz do świątyni, którą nazywał domem modlitwy
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(Mt 21, 13). Niewątpliwie też odmawiał codziennie modlitwy, jak to czynili 
pobożni Izraelici”.6

W artykule La prière dans le Nouveau Testament1 M. Cassien, przedstawia
jąc osobą Jezusa, ukazuje Go najpierw jako nauczyciela modlitwy. Zdaniem au
tora nauczanie Jezusa o modlitwie zawiera trzy etapy: najpierw opiera się ono 
na Jego osobistym przykładzie, później zostaje wyrażone przez Jego polecenie 
oraz zachętę do modlitwy i wreszcie ostatni etap nauczania, najważniejszy, pole
gający na przekazaniu nowych elementów do modlitwy chrześcijańskiej.

Jeśli idzie o pierwszy etap, czyli osobisty przykład Jezusa jako człowieka 
modlitwy, to Ewangelie dostarczają nam wiele świadectw dostosowania się Jezu
sa do tradycji modlitewnej swojego narodu. Ewangelia dzieciństwa wg Łukasza 
(2, 41-42) mówi nam o pielgrzymce paschalnej do świątyni i rozmowie Jezusa 
z uczonymi. Jezus przybywa zwyczajowo na modlitwę synagogalną (Mt 1, 21-22; 
6, 2). Także Łukasz opowiada o przybyciu Jezusa do synagogi w Nazarecie, gdzie 
Jezus powiedział o sobie, że na Nim wypełniły się słowa Pisma, tzn. Proroctwa 
Izajasza (61, 1-2). Przy rozmnożeniu chlebów (Mk 6, 41; 8, 6) Jezus unosi oczy do 
nieba i wypowiada błogosławieństwo.

Niektórzy autorzy zajmujący się zagadnieniem modlitwy w Nowym Testa
mencie uważają, że można z Ewangelii wyprowadzić twierdzenie, iż Jezus za
chowywał dwie podstawowe godziny modlitwy: „Potem, rano, przed dniem, 
zbudziwszy się, udał się na miejsce pustynne i tam oddał się modlitwie” 
(Mk 1, 35); „Potem oddaliwszy się od nich, poszedł na górę by się modlić, 
robił się wieczór” (Mk 6, 46-47).

Jednakże przykład Jezusa w modlitwie nie polega tylko na zachowaniu tego, 
co było przepisane według zwyczajów, ale wprowadza On pewne nowe elemen
ty: „Jezus udał się na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie 
z Bogiem” (Mk 6, 46; Łk 6, 12). Również i w tym apostołowie naśladują przy
kład Mistrza. Gdy Piotr został uwolniony z więzienia i przyszedł do domu Mar
ka, zastał wspólnotę, która zebrała się na modlitwę (Dz 12, 13). Podobnie Paweł 
i Sylas w Filippi, gdy zostali uwięzieni, modlili się na głos: „Około północy, 
Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny i więźniowie mogli ich słyszeć” 
(Dz 16, 25).

Jezus był nauczycielem modlitwy jeszcze w innym sensie, mianowicie za
proszenia i zachęty do modlitwy, z równoczesnym daniem osobistego przykładu. 
Ilustracją takiej postawy jest modlitwa Jezusa w Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” 
(Mk 14, 38).

Całkowicie nowy aspekt nauczania Jezusa na temat modlitwy -  to nowe 
orędzie zawarte w tekstach modlitw Jezusa, które kieruje do swoich uczniów: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed ma
luczkimi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25); „Abba, Ojcze, u Ciebie 
wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich (...) nie to, co ja chcę, lecz
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co ty chcesz” (Mk 14, 36). Znajdujemy w tych tekstach postawę uległości wo
bec Bożego planu. Również kiedy dzieło zbawcze, które Jezus ma wypełnić, niesie 
ze sobą coś przykrego dla ludzkiej natury, poniżenie, cierpienie, a nawet śmierć, 
Jezus to przyjmuje i, co najważniejsze, potrafi temu wszystkiemu nadać sens 
uwielbienia Ojca. Jezus w swojej modlitwie zanoszonej do Ojca umie przejść 
od tego wszystkiego, co jest trudne i wręcz bolesne dla ludzkiej natury, do za
manifestowania chwały Bożej. W każdej sytuacji i okoliczności Jezus jest go
tów do wzbudzenia i oddania chwały, śpiewu wdzięczności Bogu za Jego dobra, 
który powinien zawsze przepajać ludzkie serce.

Gdy weźmiemy pod uwagę znaczenie, jakie odgrywała modlitwa w naucza
niu osobistym Jezusa jako nauczyciela modlitwy, oraz fakt, że On to wszystko 
w jakiś sposób przyjął od swego narodu, to musimy stwierdzić, że również 
modlitwa Kościoła jest w pewnym sensie dziedzictwem otrzymanym w spadku 
ze Starego Testamentu.

2. Czas Kościoła
Chrystologiczny wymiar Liturgii Godzin ukazuje się pełniej, gdy rozważa się 

ją w jej istotowym związku, jaki posiada ona z aktualnym etapem historii zba
wienia, czyli czasem Kościoła. W Kościele bowiem Chrystus kontynuuje swoje 
dzieło zbawienia świata i zanosi do Ojca w niebie swoją modlitwę.

a) Modlitwa Chrystusa
Liturgia Godzin jest w pierwszym rzędzie modlitwą samego Chrystusa. 

Odnośnie do takiego stwierdzenia należy zauważyć, że podobnie jak każda inna 
czynność liturgiczna, Liturgia Godzin jest czynnością całego Kościoła, ludu 
Bożego, mistycznego Ciała Chrystusa. Wynika z tego, że jest ona w sposób szcze
gólny czynnością Głowy Kościoła, czyli Chrystusa. Chrystus jest pierwszorzęd
nym podmiotem, przyczyną sprawczą każdej działalności Kościoła, a więc także 
modlitwy liturgicznej.8

W tym miejscu należy przypomnieć, że Chrystus kontynuuje w Kościele 
i poprzez Kościół, którego jest Głową, swoje kapłaństwo.9 Dzieje się to nie tyl
ko wtedy, kiedy Kościół sprawuje liturgię sakramentów i sakramentaliów, ale 
także wówczas, kiedy celebruje Liturgię Godzin. Również w niej „Kościół speł
nia kapłański urząd Chrystusa”.10 W Liturgii Godzin trwa nieustannie, bez prze
rwy modlitwa kapłańska Chrystusa zanoszona do Boga za zbawienie świata. 
Dlatego można bez przesady powiedzieć, że jest ona „modlitwą Chrystusa i Jego 
ciała skierowaną do Ojca”,11 innymi słowy, że ,jest to nie tylko głos Kościoła, 
ale i Chrystusa”.12 W sposób szczególny stwierdzenie to należy odnieść do psal
mów, które odmawiane są w Jego imieniu.13

Na temat obecności Chrystusa w modlitwie, także tej pozaliturgicznej, wy
powiedział się wyraźnie Pius XII w Encyklice Mediator Dei'A oraz Konstytucja 
o Liturgii.15 Później zagadnienie to zostało poszerzone i pogłębione przez Pawła
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VI w encyklice Misterium fidei. Mówiąc o różnych formach obecności Chrystu
sa w czynnościach liturgicznych, papież stwierdza, że jest On obecny w swoim 
Kościele, który się modli, precyzując, że chodzi tu o obecność rzeczywistą.16 Do 
powyższych wypowiedzi nawiązuje wprowadzenie ogólne mówiąc, że Chrystus 
jest obecny, „kiedy zbiera się wspólnota, gdy głosi się słowo Boże i gdy Ko
ściół modli się i śpiewa psalmy”.17

Ta fundamentalna prawda dotycząca chrystologicznego wymiaru Liturgii 
Godzin zawiera się już w samym tytule księgi, w pierwszym jej członie. Mówi 
on, że modlitwa godzin jest liturgią, jest jednym z integralnych elementów litur
gii Kościoła. Liturgia zaś, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II, to wyko
nywanie kapłańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła. 
To święte działanie, poprzez które Chrystus, jedyny i wieczysty Kapłan Nowego 
Przymierza, w obecnym czasie dziejów zbawienia, pod osłoną znaków uchwyt
nych zmysłami, mocą Ducha Świętego uświęca ludzi i wraz z nimi, On jako 
Głowa swego mistycznego Ciała oddaje Ojcu całkowity kult publiczny i prowa
dzi ludzkość do pełnej chwały w niebieskim Jeruzalem.18

Liturgia Godzin właśnie dlatego, że jest liturgią podobnie jak Eucharystia 
i inne sakramenty, przyczynia się do uświęcenia członków Kościoła, ponieważ 
jej podstawowym „tworzywem” jest zbawcze i skuteczne słowo Boże spisane 
i głoszone pod natchnieniem Ducha Świętego, słowo, poprzez które Bóg prze
mawia do swego ludu, a Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię. Jest ona ze 
swej natury świętą wymianą dokonującą się między Bogiem Ojcem a wspólnotą 
Kościoła i każdym z jej członków, wymiany dokonującej się przez Chrystusa 
w Duchu Świętym.19

b) Modlitwa z Chrystusem i przez Chrystusa
Charakterystycznym rysem modlitwy chrześcijańskiej oraz tym, co ją zde

cydowanie odróżnia od modlitwy w innych religiach, jest to, że zanoszona jest 
do Boga przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Powyższe stwierdzenie dotyczy 
każdej modlitwy chrześcijańskiej, w sposób zaś szczególny odnosi się do modli
twy liturgicznej.20 Stąd Wprowadzenie ogólne zaznacza: „Zwracając się do Boga 
musimy pozostawać w jedności z Chrystusem, Panem wszystkich ludzi i jedy
nym Pośrednikiem, bo tylko przez Niego mamy dostęp do Boga”.21 Z kolei na 
innym miejscu tegoż Wprowadzenia zostaje sprecyzowane, że w Liturgii Godzin 
modlitwy zanoszone są w Jego imię, to znaczy przez Pana naszego Jezusa Chry
stusa.22 Te i podobne wyrażenia zmierzają do stwierdzenia, że modlitwa chrze
ścijanina na tyle ma wartość, na ile zanoszona jest z Chrystusem i przez 
Chrystusa, Głowę i zarazem Pośrednika całej ludzkości. Chrystus bowiem łączy 
ze sobą całą społeczność ludzką, przez co powstaje wewnętrzny związek między 
Jego modlitwą a modlitwą całej rodziny ludzkiej. W Chrystusie więc, i tylko 
w Nim, modlitwa człowieka znajduje swą zbawczą wartość i osiąga swój cel.23 
Godność modlitwy liturgicznej wypływa więc z uczestnictwa we czci, jaką Syn
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Boży ma względem Ojca, oraz z uczestnictwa w modlitwie, którą Jezus Chry
stus zanosił za życia ziemskiego, a którą teraz kontynuuje nieustannie w całym 
Kościele i za cały Kościół.24

c) Modlitwa skierowana do Chrystusa
Mówiąc o chrystologicznym wymiarze Liturgii Godzin, należy dodać, że jest 

ona modlitwą skierowaną do Chrystusa. Potwierdzenie tego stwierdzenia znaj
dujemy pośrednio w już w Konstytucji o liturgii, która mówiąc o dziele odku
pienia dokonanym przez Chrystusa zaznacza, że „Chrystus zawsze przyłącza do 
siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez 
Niego oddaje cześć Ojcu wiecznemu”.25 Bezpośrednie stwierdzenie natomiast, 
czyli dotyczące brewiarza, znajdujemy w słowach: „jest to prawdziwie głos 
Oblubienicy, przemawiającej do swojego Oblubieńca”.26

Samo pojęcia Oblubieńca i Oblubienicy pochodzi z teologii Starego Testa
mentu. Bóg nazwany jest tam Oblubieńcem swego ludu, Izrael zaś Oblubieni
cą. Nowy Testament przejął tę terminologię. Chrystus Pan nazywa siebie 
Oblubieńcem w przypowieści o dziesięciu pannach (por. Mt 25, 6). Dla 
św. Pawła Chrystus jest Oblubieńcem, któremu zostaje poślubiona dziewica -  
Kościół (por. 2 Kor 11, 2). Nawiązując do tych wypowiedzi, Wprowadzenie 
ogólne stwierdza, że Liturgia Godzin „jest modlitwą Kościoła z Chrystusem 
i do Chrystusa”27 i że „Kościół... wyprasza dla całego świata zbawienie u Chry
stusa, a przez Niego u Ojca”.28

Celem pierwszorzędnym Liturgii Godzin jest więc także Chrystus. Stwier
dzenie to nie pozostaje bynajmniej w sprzeczności z tym, co zostało powiedzia
ne wcześniej, że Chrystus jest podmiotem modlitwy, podobnie jak każdej innej 
czynności liturgicznej. Aby móc bez trudności zrozumieć, że Chrystus jest za
równo podmiotem jak i celem modlitwy, należy rozróżnić w Liturgii Godzin, 
podobnie jak w każdej innej czynności liturgicznej modlitwę Chrystusa, jako 
Głowy swego Mistycznego Ciała od modlitwy Jego członków. Celem modlitwy 
Jezusa Chrystusa, Głowy Mistycznego Ciała jest Osoba Boga Ojca i Ducha 
Świętego. Celem zaś modlitwy członków Ciała Mistycznego jest cała Trójca 
Przenajświętsza.29

Należy więc stwierdzić, że w Liturgii Godzin widzianej jako całokształt 
modlitwy Kościoła, czyli jako modlitwy Głowy i członków, Jezus Chrystus jest 
zarówno jej podmiotem jak i jej celem. Taką interpretację teologiczną zawiera 
wypowiedź św. Augustyna przytoczona przez wprowadzenie ogólne: „Gdy 
w modlitwie zwracamy się do Boga, nie odłączamy od Niego Jego Syna; a kie
dy modli się Ciało, nie czyni tego bez łączności z Głową. Nasz Pan, Jezus Chry
stus, Syn Boży, jest jedynym Zbawcą swego Ciała. On sam się modli za nas 
i w nas, a i do Niego my się modlimy. On modli się za nas jako nasz kapłan; 
modli się w nas, bo jest Głową Ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, 
bo jest naszym Bogiem”.30
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3. Liturgia Godzin pamiątką tajemnicy Chrystusa
Omawiając wymiar chrystologiczny Liturgii Godzin, należy na koniec stwier

dzić, że jest ona również pamiątką tajemnicy Chrystusa. Tajemnica ta jakkolwiek 
obejmuje całe życie i działalność Jezusa Chrystusa, to jednak znajduje swoją pełną 
realizację i wypełnienie w wydarzeniu Paschalnym.

Wydarzenie Paschalne Chrystusa ,jest zawsze w nas obecne i działa przede 
wszystkim w obrzędach liturgicznych”.31 Każda celebracja liturgiczna jest pamiąt
ką (aczkolwiek w różnym stopniu), czyli uobecnieniem w Kościele tajemnicy 
Paschalnej Chrystusa. W liturgii więc „dokonuje się dzieło naszego odkupienia”.32 
Liturgia ponadto „w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni 
życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa”.33 Również 
Liturgia Godzin jest w pełnym tego słowa znaczeniu pamiątką misterium Pas
chy, czyli dzieła zbawienia, którego dokonał Jezus poprzez swoją śmierć i Zmar
twychwstanie. Owo uobecnianie się misterium Paschy Chrystusa podczas 
celebracji Liturgii Godzin należy rozumieć w dwojaki sposób.

Przede wszystkim jako kontynuację w Kościele modlitwy Chrystusa. W Li
turgii Godzin -  jak wspomnieliśmy wyżej -  zostaje przedstawiona w szczególny 
sposób tajemnica Chrystusa modlącego się, tajemnica modlitwy Chrystusa, Boga- 
człowieka. Kościół aktualizuje w liturgii modlitwę Chrystusa, ponieważ również 
poprzez nią dokonało się dzieło naszego zbawienia. Cała bowiem ziemska dzia
łalność Chrystusa, wszystkie Jego czyny i słowa posiadają wymiar zbawczy. Dziś 
ta sama modlitwa Chrystusa ponawiana w Kościele wraz z Jego ofiarą jest nie
ustanną, wstawienniczą akcją zbawczą, będącą wydarzeniem kulminacyjnym ca
łej historii zbawienia.

Następnie Liturgia Godzin jest pamiątką misterium Pachalnego Chrystusa 
w tym sensie, że poprzez swoje różne elementy uobecnia w czasie skutecznie i rze
czywiście tajemnicę Chrystusa ujętą bądź to globalnie, bądź to w poszczególnych 
jej etapach (wypełnienie się tajemnicy Chrystusa w Maryi i świętych).34

Dzieje się to w potrójnym cyklu: rocznym, tygodniowym i dziennym. 
W cyklu rocznym dokonuje się to poprzez celebrację oficjum paschalnego, w ty
godniowym poprzez oficjum niedzielne,35 w cyklu dziennym poprzez poszcze
gólne godziny dnia. Zwłaszcza te ostatnie, dzięki własnym elementom, wyrażają 
poszczególne aspekty tajemnicy Chrystusa ze szczególnym odniesieniem do dzia
łalności ludzkiej.

Jak widać, każda poszczególna celebracja (roczna, tygodniowa, dzienna) 
Liturgii Godzin jest prawdziwą pamiątką tajemnicy Chrystusa. Jest to związane 
z następstwem czasu i aktywnością ludzką, która dokonuje się według poszcze
gólnych rytmów. W ten sposób wierni poprzez Liturgię Godzin szukają nieustan
nie Chrystusa i wnikają coraz bardziej w Jego misterium,36 czyniąc równocześnie 
widocznym Kościół, który sprawuje misterium Chrystusa.37

Liturgia Godzin, będąc więc celebracją w pełnym tego słowa znaczeniu chrze
ścijańską, czyli nowotestamentową, w której aktualizuje się i uobecnia, podob
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nie jak w innych celebracjach liturgicznych Kościoła misterium zbawcze Chty- 
stusa, stanowi szczególną formę uczestnictwa wiernych w tajemnicy Chrystusa. 
Celebracja każdej poszczególnej godziny liturgicznej jest szczególnym wydara- 
niem historii zbawienia, które urzeczywistnia się w Kościele.

* * *
Podsumowując ukazany w zarysie chrystologiczny wymiar Liturgii Godził, 

należy stwierdzić, że jej sprawowanie we wspólnocie ludu Bożego jest uobec
nieniem modlitwy, którą Chrystus, podobnie jak podczas swojej ziemskiej dza- 
łalności, nieustannie zanosi „dziś” do Ojca w niebie za zbawienie świa:a. 
Prawdziwa rzeczywistość Liturgii Godzin wyraża się także w tym, że jej cele
bracja jest uczestnictwem w tajemnicy Chrystusa. Sprawując Liturgię Godził, 
Kościół wypełnia również polecenie Pana: „To czyńcie na moją pamiątkę”. „To 
czyńcie” obejmuje bowiem nie tylko celebrację sakramentu Eucharystii, ale tak
że polecenie nieustannej modlitwy (por. Łk 18, 1; 1 Tes 5, 17).38
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