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Tydzień trzeci 

Dynamizm modlitwy 

 

Każda relacja międzyludzka ulega zmianom. Jeśli chcemy pielęgnować nasze 

relacje, musimy pozwolić, aby weszły w coraz to głębsze etapy, przestrzenie. Podobnie 

jest z modlitwą. Poznawanie Pana, szukanie Jego oblicza i słuchanie Jego głosu, 

prowadzi nas w nowe przestrzenie relacji z Nim. On sam zaprasza nas, aby iść za Nim 

w drogę. Bóg chce uczyć nas chodzenia w wierze, zaprasza na drogę duchowego 

rozwoju. Na tej drodze spotkamy różne doświadczenia. Na naszej modlitwie będziemy 

przeżywać radość i wielki pokój, ale także zmagania, walkę duchową i doświadczenie 

pustyni. Kościół w swej mądrości pokazuje nam trzy etapy rozwoju życia duchowego: 

oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Bóg, który nas kocha, chce nas doprowadzić 

do doświadczenia, w którym będziemy z Nim zjednoczeni i będziemy zdolni do 

kochania tak, jak On nas umiłował. To droga do świętości. 

W miarę rozwoju naszej modlitwy będziemy więc doświadczać różnych stanów 

duchowych. Nie wszystkie doświadczenia staną się Twoim udziałem, trudno też będzie 

porównywać się z innymi, wiele jednak będzie doświadczeń wspólnych. Możesz się 

dzielić swoim życiem w małej grupie i czerpać z doświadczeń Braci i Sióstr. Bóg chce Cię 

jednak prowadzić osobiście i zaprasza Cię do tego, abyś dał (dała) Mu do tego prawo. 

W tym tygodniu proś szczególnie Ducha Świętego, żeby dał Ci łaskę rozwijania relacji 

z Jezusem na modlitwie. 
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Dzień pierwszy  

Prawdziwa pobożność 

Będąc dziećmi uczyliśmy się przez powtarzanie, naśladownictwo różnych czynności, 
także jeśli chodzi o modlitwę. Miało to na celu wyrobienie w nas dobrych nawyków. 
Modlitwa dziecka polega przede wszystkim na powtarzaniu zasłyszanych, wyuczonych 
modlitw. Wiąże się to jednak z pewnym niebezpieczeństwem rutyny i koncentracją 
tylko na praktykach zewnętrznych bez wchodzenia w głąb relacji z Bogiem. Praktyka 
modlitwy wykorzystująca znane już formuły (np. pacierz) jest miła Bogu. Jezus chce 
jednak, abyśmy wypłynęli na głębię! (Łk 5,4) 
Czy widzisz, dostrzegasz zmiany w swojej modlitwie? 

Posłuchaj uważnie słów Ewangelii i rozważ je na modlitwie: 

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana 

i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 

Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 

mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: 

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. (Łk 10, 38-42) 

Czy w Twojej modlitwie dostrzegasz taką religijność, która ma niewiele wspólnego 
z prawdziwą relacją z Bogiem? 
Jakie czynności zajmują najwięcej czasu na Twojej modlitwie i dlaczego? Która postawa 
jest Ci bliższa na modlitwie, Marty, czy Marii? 
Co możesz zrobić, żeby Twoja modlitwa stawała się relacją z Jezusem? 
 
Pamiętaj też, że w życiu obie postawy są ważne. Modlitwa i praca (codzienność) – to 
dwa płuca naszego życia chrześcijańskiego.  
 
Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Prosta modlitwa 

Czytając modlitwy świętych można mieć wrażenie, że modlitwa to jakaś 
skomplikowana czynność, niedostępna dla nas „zwykłych” śmiertelników. Gdy jednak 
głębiej wejdziemy w ich relacji z Bogiem to zobaczymy, że Duch Święty prowadził ich 
do niesamowitej prostoty na modlitwie. Jest to tak naprawdę realizacja wezwania 
Jezusa skierowanego do nas wszystkich, aby stawać się jak dzieci. 
 
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest 
największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi 
i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest 
największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, 
Mnie przyjmuje. (Mt 18, 1-5) 
 
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 
tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.      (Mk 10,13-16) 
 
Czy masz doświadczenie modlitwy, w której mówisz Bogu o wszystkim, tak jak dziecko 
swoim rodzicom? 
Czy pozwalasz sobie na bycie dzieckiem przed Bogiem? A może doświadczasz w tej 
sprawie trudności? Przyjdź z tym dzisiaj do Pana! 
Czy starasz się, aby Twoja modlitwa była prosta? 

 
Twoje notatki… 
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Dzień trzeci 

Oczyszczenie na modlitwie 

Na drodze rozwoju duchowego są etapy. Pierwszy z nich to oczyszczenie. Bóg daje ma 

się poznać, rozpala nasze serce miłością, abyśmy mogli przyjść do Niego i odpowiedzieć 

na Jego miłość. To czas odrzucenia grzechu, przywiązania do niego. Jezus daje nam 

swoją łaskę, aby nas oczyszczać. Każdy z etapów życia duchowego ma swoją specyfikę. 

Dotyczy to także rozwoju naszej modlitwy. Niezależnie jednak od tego na jakim jesteś 

etapie życia duchowego (oczyszczenie-oświecenie-zjednoczenie), Duch Święty pragnie 

nas oczyszczać, czyli usuwać z naszych serc to wszystko, co uniemożliwia nam 

nawiązywanie żywej relacji z Bogiem i z samym sobą. Dotyczy to nieuporządkowania 

naszego rozumu i woli oraz niekontrolowanych reakcji związanych ze światem uczuć, 

zmysłów. To proces, w który zaangażowany się Bóg, który daje swoją potężną łaskę, ale 

też i człowiek, który współpracuje z tą łaską.  Naszym celem jest tak naprawdę 

zjednoczenie z Bogiem. 

A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; 

powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. 

I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego 

jaskinię zbójców. (Mt 21,12-13) 

On (Jezus) rzekł: To i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że wszystko, co 

wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, 

pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, 

zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 

przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi 

rękami, nie czyni człowieka nieczystym. (Mt 15, 16-20) 

Co w twoim sercu jest przeszkodą do nawiązywania żywej relacji z Bogiem? 
Jakie sfery, obszary życia szczególnie potrzebują dziś łaski Bożej, która oczyszcza? Co 
konkretnie możesz zrobić by przyjąć te łaskę i z nią współpracować?  
Proś Ducha Świętego, aby uzdolnił Cię do tego i dał siły w podejmowaniu postanowień. 
 
Twoje notatki…  
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Dzień czwarty 

Modlitwa na drodze oświecenia 

Droga oczyszczenia nie jest celem, ale tylko etapem. Następnym z nich jest oświecenie, 
w którym Bóg daje się nam poznawać. Jezus daje nam odkrywać bogactwo Bożej 
miłości i prawdy. Poznajemy wtedy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a Duch 
Święty przychodzi i otwiera nasze serca, abyśmy pilnie słuchali Słowa Bożego 
i wprowadzali je w nasze życie. To niesamowity czas przybliżania się do Pana 
i poznawania Go przez wiarę. To etap poznawania Boga, ale także swojego wnętrza 
przez pryzmat Jego prawdy, która wyzwala. To poznanie siebie ma nas prowadzić do 
spojrzenia na siebie oczami Jezusa, którego jesteśmy własnością. To także droga 
przemiany i zaufania Bożemu Słowu i Jego obietnicom 
 
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się 
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: 
Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, 
a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, 
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 
wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - 
to znaczy: Piotr. Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus 
powiedział do niego: Pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja 
i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał 
Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: 
Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus 
ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy 
Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? 
Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem 
figowym.  Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem 
Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod 
drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. (J 1,37-51) 
 
Czy chcesz podążać za Jezusem? Czy szukasz Pana codziennie? Czy dostrzegasz Jego 
działanie? Nazwij to na modlitwie. Powiedz Bogu kim jest dla Ciebie? 
Czy wiesz, że Bóg Cię zna „po imieniu”, do głębi? Czy potrafisz dostrzec w sobie dobro, 
który Cię Bóg obdarza? Podziękuj Mu za to. 
 
Poproś Pana, aby dał Ci światło w poznawaniu Go oraz właściwym spojrzeniu na siebie. 
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Posłuchaj, co mówi Bóg do Ciebie przez słowa Psalmisty: 
 
Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, 
widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. 
Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. 
Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. 
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. 
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? 
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. 
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: 
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica. 
Jeśli powiem: Niech mię przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło: 
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje: <mrok jest dla 
Ciebie jak światło>. 
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze 
znasz moją duszę, 
nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. 
Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone 
zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał. (Ps 139,1-16) 
 
Proś Ducha Świętego, aby dawał ci nowe spojrzenie na samego siebie. Podziękuj Bogu 
na to, że jesteś „cudem” w Jego oczach, że Ciebie stworzył i ukochał. 
 
Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

Modlitwa na drodze zjednoczenia 

Poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie 

i Eucharystia) dokonuje się nasze przylgnięcie do Chrystusa. Ponawiamy go zawsze gdy 

klękamy do kratek konfesjonału w sakramencie pokuty i pojednania. To zjednoczenie 

realizuje się w naszej codziennej osobistej modlitwie. Bóg odkrywa przed nami swoją 

miłość, łaskę i wielkość. Poznajemy też naszą nędzę i słabość. Jest to okazja by 

świadomie dawać Bogu pierwsze miejsce w naszym życiu. Bóg prowadzi nas do tego, 

abyśmy dali odpowiedź na Jego miłość, abyśmy kochali tak, jak On nas kocha. To 

zjednoczenie z Panem jest możliwe tylko dzięki Niemu. 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 

latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - 

latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 

Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna 

latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 

uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 

tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15,1-11) 

Czy chcesz prawdziwego zjednoczenia z Bogiem, aby Jego wola wypełniała się w Twoim 
życiu? Może doświadczasz w tym pewnego oporu, lęku? Powiedz o tym Bogu na 
modlitwie. 
Co możesz zrobić, aby trwać w Jezusie? 
 

Twoje notatki… 
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Dzień szósty 

Walka duchowa a modlitwa 

Na drodze duchowego rozwoju doświadczysz walki duchowej, ponieważ nasz 

przeciwnik – diabeł – będzie robił wszystko, aby odciągnąć nas od Boga i Jego miłości. 

Będzie chciał zniechęcić Cię do codziennej modlitwy i wytrwałości. Zbliżając się do 

Boga, poznajemy też naszego przeciwnika i doświadczamy walki duchowej: z naszym 

grzechem, szatanem, pożądliwościami własnego ciała oraz wartościami „tego świata”, 

które są przeciwne temu, do czego wzywa nas Chrystus. 

Każda walka dochowa jest zagrożeniem, ale jednocześnie może być szansą dla Twojego 

duchowego wzrostu i rozwoju wiary. Pamiętaj o tym, że sam Jezus doświadczał walki 

i to On sam uczy nas jak ją prowadzić. 

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy 

przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił 

kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 

każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 

Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 

w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą 

byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane 

także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł 

na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł 

do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu 

Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 

przystąpili i usługiwali Mu. (Mt 4,1-11) 

Czy doświadczam walki duchowej? Jak ona się przejawia? W jakich sprawach 
najczęściej jestem kuszony (kuszona)? 
Czy rozumiem, że diabeł nie zawsze proponuje tylko zło po to, aby nas kusić? 
Czy dostrzegasz pokusę „odciągania” od Boga?  
Jak chcesz odpowiadać na przychodzące pokusy? 
 
Proś Ducha Świętego, aby dał ci łaskę do przezwyciężania pokus i wytrwania jedności 
z Panem. Oddaj Mu swoje słabości, ograniczenia i wołaj o moc zwycięstwa Jezusa 
w Twoim sercu i życiu. Tylko  Jego Imieniu mamy zwycięstwo! 
 
Twoje notatki… 


