
 
 

LB 24: MODLITWA 

Cele 

• Pokazać, że modlitwa to nie jedynie jakaś formalność, ale rozmawianie 
z Bogiem jak z przyjacielem. 

• Wyjaśnić, co może stać na drodze spełnionego życia modlitewnego. 

• Zachęcić do szukania społeczności z Bogiem w modlitwie. 

Wprowadzenie 

Jezus spędzał dużo czasu na modlitwie. Jego uczniowie pragnęli mieć tak 
głębokie życie modlitewne jak On. „A gdy On w pewnym miejscu modlił się 
i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić 
się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” (Ewangelia Łukasza 11,1). W odpowiedzi 
Jezus nauczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej i wyjaśnił im, co znaczy spotkać 
się z Bogiem w modlitwie. Ewangelia Mateusza sprawozdaje najdokładniej to, 
co Jezus powiedział im przy tej okazji.  

Ewangelia Mateusza 6,5-15 

• Co Jezus mówi tutaj o Ojcu w niebie?   

• Czego uczy nas Jezus o modlitwie? Jak powinniśmy się modlić? A jak nie?  

• Co to znaczy modlić się jak obłudnicy? 

• Jakie ważne elementy modlitwy dostrzegasz w Modlitwie Pańskiej? 
Dlaczego każdy z nich jest ważny?  

Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że modlitwa jest otwarciem swojego serca przed 
Bogiem jak przed przyjacielem. Król Dawid tego doświadczał: „Ufaj mu, 
narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze; Bóg jest ucieczką 
naszą!” (Psalm 62,9). Możemy mówić Bogu o wszystkim, co nam leży na sercu. 
Sam Jezus też się tak modlił.  

Jak poniższe teksty biblijne opisują życie modlitewne Jezusa? 

✓ Ewangelia Mateusza 14,23 

✓ Ewangelia Marka 1,35 

✓ Ewangelia Łukasza 6,12 
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Czego Jezus nauczał o modlitwie? 

✓ Ewangelia Mateusza 7,7-11 

✓ Ewangelia Jana 14,13-14 

✓ Ewangelia Mateusza 18,18-20 

Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że w odpowiedzi na ich modlitwy Bóg będzie robił 
rzeczy, których by nie mógł zrobić, gdyby o to nie prosili. Co za obietnica! 
Modlitwa uwalnia ramię Boga! Natomiast modlenie się w imieniu Jezusa to coś 
więcej niż zwykłe wymawianie Jego imienia na początku i na końcu modlitwy. 
Oznacza to modlenie się według myśli i w duchu Jezusa, czyli tak jak On by to 
zrobił, gdyby był na naszym miejscu. Oznacza to proszenie Boga o rzeczy, które 
odpowiadają Jego woli (por. 1 List Jana 5,14-15). Jezus obiecuje również, że 
szczególnym błogosławieństwem jest wspólna modlitwa. Dzieje Apostolskie 
pokazują, jak często wierzący spotykali się na modlitwie i jak wiele się przez to 
zmieniło (por. Dzieje Apostolskie 1,14; 2,42; 12,12; 13,2-3; 20,36; 21,5-6). 

Bóg obiecuje wysłuchać każdej szczerej modlitwy. Jednak są pewne rzeczy, 
które zakłócają naszą łączność z Bogiem, tak że nie może On odpowiedzieć na 
nasze modlitwy w taki sposób, jak by tego chciał. Biblia podaje kilka takich 
rzeczy: 

✓ Planowanie niegodziwości w sercu (Psalm 66,18). 

✓ Odwrócenie się od Bożych przykazań (Księga Przysłów 28,9). 

✓ Oddanie serca bożkom (Księga Ezechiela 14,3). 

✓ Brak gotowości do przebaczenia (Ewangelia Marka 11,25-26). 

✓ Wątpienie w pewność Bożych obietnic (List Jakuba 1,5-7). 

✓ Niezgoda i złe intencje (List Jakuba 4,2-3). 

 
Uwaga: Tych tekstów biblijnych w nawiasach nie należy czytać podczas 

studium. Zazwyczaj nie wystarcza na to czasu. Ale można zachęcić ludzi do 

samodzielnego przeczytania ich.  
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To, że Stwórca wszechświata słucha naszych modlitw, jest nieskończenie 

wielkim darem. On zaprasza nas do doświadczenia głębokiej społeczności z Nim 

poprzez modlitwę. Możemy przyjść do Boga ze wszystkim, co nam leży na sercu. 

Dlatego Paweł napisał: „O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę 

przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, 

co otrzymacie]” (List do Filipian 4,6 BWP). Skorzystaj z tego przywileju! 

Uwaga: Bardzo ważne jest, aby podczas tego studium biblijnego opowiedzieć 
o swoim osobistym życiu modlitewnym. Należy wyjaśnić, jak można Boga 
wielbić, za co dziękować oraz o co prosić. Warto też zachęcić do tego, by osoba 
zapisywała swoje prośby oraz Boże odpowiedzi w dzienniku modlitewnym.  

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć do swojego osobistego życia wiary? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, czego się 
nauczyłeś?  

• Czy chcesz spotykać się z Bogiem każdego dnia poprzez modlitwę? Kiedy 
w ciągu dnia możesz mieć na to czas?    
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