
 

Czy potrafisz sobie wyobrazić, że zasiadasz razem z Piotrem, Janem i pozostałymi 

uczniami, aby słuchać nauczania Jezusa o modlitwie? 

A może jako przypadkowy przechodzień stałeś się świadkiem, jak Pan na modlitwie  

rozmawia z Ojcem? 

To właśnie pragniemy uczynić w obecnym Wielkim Poście. 

Modlitwa jest jedną z tradycyjnych praktyk Okresu Wielkopostnego, 

pomagających wzrastać w miłości do Boga i przygotować się                                       

na radość Wielkiej Nocy. 

Jednym ze sposobów pogłębienia życia modlitewnego jest refleksja nad nauczaniem 

i modlitwą naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  

➢ Czego On nauczał na temat modlitwy?  

➢ Jak sam modlił się do Ojca niebieskiego?  

➢ I w jaki sposób Jego modlitwa może przemieniać naszą modlitwę zanoszoną 

do Boga? 

W tym numerze „Słowa wśród nas” w symboliczny sposób zasiądziemy u stóp 

Jezusa, aby uczyć się od samego Mistrza.  

❖ W pierwszym artykule posłuchamy Jego nauki o Modlitwie Pańskiej (Mt 6,9 -

13).  

❖ W drugim postaramy się wsłuchać w osobistą modlitwę Jezusa, który zwraca 

się do Ojca (J 17).  

Panie, naucz nas 

modlić się 
Uczyć się                                             

od 

samego Mistrza 



❖ I wreszcie w ostatnim artykule przyjrzymy się modlitwie Jezusa w Ogrodzie 

Oliwnym, podczas Jego zmagań o przyjęcie planu Ojca, zgodnie z którym ma 

ofiarować siebie na krzyżu dla zbawienia świata. 

 

▌UCZENIE SIĘ OD MISTRZA 

 

 

Znasz Jego rytm dnia – codziennie rano wstaje przed wschodem słońca i oddala się  

w spokojne miejsce, gdzie może przebywać sam na sam z Bogiem. Ty i inni uczniowie 

również próbujecie modlić się w ten sposób. 

Jezus jest tak dobrym nauczycielem! 

Codziennie powtarza: „Jakie pytania macie  do Mnie dzisiaj?”. Pewnego poranka 

mówisz do Niego: „Panie, widzimy, jak  bardzo kochasz Boga i jak bardzo Mu ufasz. 

Widzimy, jak co dzień rano udajesz się na modlitwę. Czy nauczysz nas modlić  się tak, 

jak Ty?”. Oto, co odpowiada ci Jezus. 

▌BÓG JEST WASZYM OJCEM 

 

„O, jak bardzo czekałem na to pytanie! Jak wielką radość sprawia Mi uczenie was 

modlitwy do Ojca mojego i Ojca waszego! Przede wszystkim pamiętajcie, że Bóg jest 

nie tylko moim Ojcem. Nasz Bóg, Stwórca wszechświata, jest także waszym Ojcem, a 

wy jesteście Jego synami i córkami.  

A więc zaczynamy! 

Wyobraź sobie, że 

znajdujesz się w gronie 

pierwszych uczniów 

Jezusa, wędrujących wraz 

z Nim przez miasta                      

i wioski. 



Dlatego właśnie nauczyłem was modlitwy: «Ojcze nasz». 

A ponieważ On jest naszym Ojcem, moim i waszym, to znaczy, że jesteśmy jedną 

rodziną, braćmi i siostrami dla siebie nawzajem. Dlatego właśnie chciałem, abyście szli 

za Mną razem. 

Dlatego też uczyłem was miłować się nawzajem i służyć sobie wzajemnie, ponieważ 

jesteśmy rodziną. 

Kiedy zaczynacie się modlić, pamiętajcie, że wasz Ojciec nie jest jakimś 

zdystansowanym Rodzicem, mieszkającym z dala od was. Owszem, mieszka w niebie, 

ale zawsze jest blisko was. Wie, kiedy siadacie i kiedy wstajecie (Ps 139,2). Zna wasze 

radości i smutki. Widzi wasze dobre czyny i wasze upadki. Chce, abyście  zwracali się 

do Niego Abba, Ojcze. 

Mówcie do Niego tak, jak do swoich ziemskich ojców.  

Kiedy stajecie przed waszym Ojcem na modlitwie, na początek powiedzcie Mu: 

Ojcze, święć się imię Twoje.  

Wychwalanie Jego imienia wprowadza w Jego obecność oraz uświadamia Jego  

świętość i potęgę. Oczywiście, stając wobec świętości Ojca, możecie poczuć się słabi i 

grzeszni, ale jesteście w dobrym towarzystwie. Także prorok Izajasz  poczuł się 

niegodny w spotkaniu ze świętością Boga i zawołał: «Biada mi! Jestem zgubiony! » (Iz 

6,5).  

Owszem, nasz Ojciec jest święty, ale cieszy się z obecności każdego człowieka przed 

Nim, jak kiedyś z obecności Izajasza”. 

 

▌ NIECH PRZYJDZIE KRÓLESTWO 

 

„Przez ostatnie miesiące przemierzaliśmy  miasta i wioski, głosząc królestwo Boże. 

Dziękuję wam za to, że poświęciliście tyle czasu i energii, by  pomóc mi w szerzeniu 

tego przesłania. Wiecie już, że do królestwa Ojca zaproszeni są wszyscy ludzie. Jest to  

królestwo przebaczenia i miłosierdzia, uzdrowienia i odnowy.  

Nie zapominajcie jednak, że w rzeczywistości królestwo to jest dziełem Ojca. Nie da 

się go zbudować jedynie ludzkim wysiłkiem.  

 



Módlcie się więc: Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.  

Proście o to, gdy zaczynacie nowy dzień, proście, gdy zaczynacie nowe projekty, 

kiedy siadacie do stołu z rodziną i kiedy  idziecie spać. A potem bądźcie otwarci na znaki 

królestwa Bożego, które jest pośród was. 

A oto, o co jeszcze możecie prosić: Bądź wola Twoja.  

Kiedy byłem dzieckiem, moja Matka opowiadała mi, jak pewnego dnia objawił Jej 

się anioł i zapowiedział moje narodziny. A Ona odpowiedziała wówczas: «Niech mi się 

stanie według słowa twego» (Łk 1,38). Niech i te słowa staną się waszą codzienną 

modlitwą.  

Powtarzajcie: Ojcze, bądź wola Twoja w moim wykorzystywaniu  czasu. Bądź wola 

Twoja w moim gospodarowaniu pieniędzmi. Bądź wola Twoja w mojej rodzinie. Bądź 

wola Twoja w moich relacjach z braćmi i siostrami. Bądź wola Twoja w moich 

radościach i smutkach”. 

 

▌JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI 

 

„Módlcie się z wiarą. «Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi (…) o jajko, czy 

poda mu skorpiona?» (Łk 11,11-12). 

Oczywiście, że nie! Wasz ojciec, Król nieba i ziemi, jest bezgranicznie dobry. Kiedy 

się modlicie, oczekujcie więc, że ujrzycie, jak Jego wola spełnia się na ziemi tak, jak 

spełnia się w niebie. Wiedzcie też, że kiedy modlicie się za kogoś, kto  jest jeszcze na 

ziemi, wasze modlitwy łączą tę osobę z Ojcem, który jest w niebie. 

Wasza modlitwa ma moc, ponieważ wasz Ojciec, który jest wszechmocny  i 

wszechmiłujący, zawsze was słyszy. Zaufajcie też, że ten Ojciec zatroszczy  się o wasze 

potrzeby.  

Módlcie się do Niego: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.  

Proście Go o to, czego wam dzisiaj potrzeba – o mądrość konieczną do rozwiązania 

trudnego problemu czy siłę do kochania drugiej osoby. 

Nie musicie modlić się o nic więcej niż  o to, czego potrzebujecie na dany dzień. 

Przypomnijcie sobie, że kiedy nasi przodkowie wędrowali po pustyni, Bóg codziennie 

karmił ich manną z nieba. Dawał im tylko tyle, żeby wystarczyło na ten  konkretny dzień, 

aby nauczyli się ufać, że On będzie wiernie otaczał ich opieką. 



Ja także zatroszczę się o wasze potrzeby, ponieważ po ukończeniu mojej ziemskiej 

misji będę karmił was sobą samym, Chlebem życia”. 

 

▌RADOŚĆ PRZEBACZENIA 

 

„Wiem, jak wiele razy przytłaczał was ciężar grzechów. Posłuchajcie więc nauki o 

Bożym przebaczeniu. Kiedy żałujecie za swoje błędy, Ojciec przebacza je wam z 

radością. Objawił, że «jak jest odległy  wschód od zachodu, tak daleko odsuwa  od nas 

nasze występki» (Ps 103,12). 

Módlcie się więc codziennie słowami: I odpuść nam nasze winy. Ale prosząc 

o przebaczenie, naśladujcie także waszego Ojca, mówiąc: jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom. 

Czy pamiętacie, jak uczyłem was przebaczać  drugiemu nawet siedemdziesiąt siedem 

razy? Ależ, Panie – mówicie – Piotr znowu zrobił to samo, a Jan zrani mnie tymi 

słowami! To nie jest w porządku! 

Być może macie rację, ale mimo to bądźcie gotowi przebaczać i bądźcie też  gotowi 

prosić o przebaczenie. Jeśli to tylko możliwe, żyjcie w pokoju z waszymi braćmi i 

siostrami. Nawet jeśli wasze uczucia mówią co innego, uczyńcie akt woli i módlcie się: 

Ojcze, przebaczam tej osobie, ponieważ to moje przebaczenie  jest zaledwie drobnostką 

w porównaniu z tym, co Ty mi przebaczasz”. 

 

▌WYBAW NAS OD ZŁEGO 

 

„Na tym świecie przeżywamy wiele prób i pokus. Wiem o tym, moi bracia i siostry. 

Ale umieściłem was na tym świecie, abyście miłowali się nawzajem, a przez to 

wypełnili misję, którą wam powierzyłem. Otrzymaliście misję, podobnie jak Abraham, 

Mojżesz i inni święci mężczyźni i święte kobiety  dawnych czasów. Jak oni, nie 

należycie do tego świata, lecz do waszego Ojca. 

Módlcie się więc: Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode 

złego. 



Módlcie się tymi słowami za siebie nawzajem. Powierzajcie Ojcu jeden drugiego i 

proście, aby umacniał was na dalszą drogę. Zły duch jest już ostatecznie  skazany na 

porażkę. 

Mówię wam, moim uczniom: królestwo moje nie należy do tego świata, ale do 

naszego Ojca niebieskiego oraz wszystkich Jego synów i córek, którzy  służą Mu w 

pokorze. Bo Jego jest królestwo i potęga, i chwała, teraz i na  wieki. Złóżcie więc 

nadzieję w Ojcu niebieskim. Codziennie proście o Jego miłość, miłosierdzie i wszystko, 

czego potrzebujecie, aby iść wybraną przez  Niego drogą. Nasz Ojciec słyszy każdą 

waszą modlitwę!”.▐ 


