Modlitwa i życie chrześcijańskie
1. Spotkanie dwóch pragnień
 „Nadeszła (tam) kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!” J 4:7
 „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” 1 Tm 2:3-4
 „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę”
J 19:28
 „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś
wskrzeszę go w dniu ostatecznym.” J 6:44
 „Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.” Flp2:13
● Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Bóg jest zawsze inicjatorem (wzywa i wzbudza w nas
pragnienie), a człowiek jedynie tym, który odpowiada.
● Pragnienie modlitwy oraz sama modlitwa jest darem Boga.
2. Zaspokojenie pragnienia
 „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!” J7:37
 „Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i (wiedziała), kim jest Ten, kto ci
mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.” J 4:10
 „Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie
cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody.” Jer 2:13
 „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie
swych żądz.” Jk 4:3
 „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
● Nawet modlitwa błagalna jest odpowiedzią człowieka na wezwanie (objawienie) Boga.
● Ponieważ człowiek nie zna Boga, usiłuje zaspokoić swoje pragnienie poza Bogiem.
● Niektórzy ludzie zwracają się do Boga tylko po to, aby zdobyć to, co uważają za potrzebne.

„Dla siebie nas Boże stworzyłeś i niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże!” św. Augustyn
3. Dar i Dawca
 „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic
wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się
do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na
modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe
wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz,
czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.” Mt 6:5
 „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Mt 5:45
 „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” Iz 55:6
 „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.” Łk 11:13
● Celem chrześcijańskiej modlitwy nie jest otrzymanie darów, ale spotkanie z Bogiem 
poznanie Boga (także przez otrzymane dary)  pokochanie Boga  nasze przemienienie
poprzez życie w miłości  zjednoczenie się z Bogiem w doskonalej miłości.

4. MODLITWA PAŃSKA
● Modlitwa (Mt 6:9-13), której nauczył nas Jezus Chrystus wyraża pragnienia Boga.
● Celem odmawiania tej modlitwy jest przemiana własnego serca, tak, aby pragnienia Boga,
stały się naszymi pragnieniami.
● W ten sposób jest ona drogą do zjednoczenia z Bogiem.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Bóg jest jednocześnie bytem transcendentnym i immanentnym. Jest godnym czci i bojaźni
Potężnym Bogiem, który przekracza całą rzeczywistość naszego świata i jest ponad tym
wszystkim, co znamy i rozumiemy. Bóg jest jednocześnie troskliwym Abba, który jest zawsze
blisko nas, do którego możemy się zbliżać bez lęku, z zaufaniem i dziecięcą prostotą.
„Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty.” Oz 11:9
„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” Rz 8:15
①

…niech się święci imię Twoje!

Imię Boga będzie w pełni uświęcone, gdy wszyscy ludzie poznają Go takim, jakim jest w
rzeczywistości i kiedy z miłością uznają Boga za swojego Boga. To jest cel całego Objawienia.
„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa.” J 17:3
„...abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” Ef 1:4
②

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

③

…niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Królestwo Boże jest celem stworzenia, jest stanem zjednoczenia Boga z ludzkością (każdym
poszczególnym człowiekiem), czyli jest urzeczywistnieniem największego pragnienia Boga,
jak i pragnień ludzkich. (Mt 6,19-24; 33)
„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Mt 7:21
„I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe,
niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.” Mt 26:39
④ Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
Jedynie Bóg, który jest Stwórcą, Źródłem oraz Dawcą życia, może zaspokoić wszystkie
prawdziwe potrzeby człowieka. (Mt 6,25-34)
⑤ …i przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
Przebaczanie oraz przyjmowanie przebaczenia jest praktyką miłości, a więc jest podstawową
zasadą życia uczniów Jezusa. (Mt 6,14-15; 7,1-5)
⑥ …i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
⑦ …ale nas zachowaj od złego!
Aby nie ulec pokusom i złu należy:
żyć wiarą, zaufaniem, nadzieją (Mt 7,7-11); czynić dobro (Mt 7,12); iść wąską drogą i
przechodzić przez ciasną bramę, czyli nie kierować się własna wygodą lub przyjemnością, ale
wolą Boga, to znaczy miłością (Mt 7,13-14); uważać na fałszywych proroków (Mt 7,15-20);
budować swoje życie na mocnym fundamencie (Mt 21,24-29).

