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Tydzień drugi 

Modlitwa zaproszeniem Boga 

 

Obecny tydzień to czas, w którym Pan chce przekonywać Twoje serce, że 

spotkanie z Nim na modlitwie jest Jego darem. Potoczne rozumienie modlitwy to nasze 

działanie – nasze wołanie do Boga, aby usłyszał moją modlitwę. Takie spojrzenie na 

modlitwę wprowadza aspekt roszczeniowy. Przychodzę na modlitwę i chcę zwrócić na 

siebie uwagę, po to, aby mi Pan Bóg pobłogosławił… Tymczasem modlitwa to praktyka 

codziennego spotkania z Bogiem, który chce do mnie mówić, przemieniać mnie 

i prowadzić. Trzeba pozwolić, aby Jezus w mocy Ducha Świętego prowadził Cię w czasie 

spotkania z Nim. Chcemy kontrolować swoje życie, także czas naszej modlitwy. Tu 

trzeba jednak pozwolić Bogu być Bogiem. Pozwolić, aby to On był jej przewodnikiem.  

W tym tygodniu codziennie wołaj do Pana: „Duchu Święty, proszę Cię, Ty sam 

mnie poprowadź, niech to będzie Twój czas”. Jezus chce byś otworzył się (otworzyła 

się) na nową jakość spotkania z Bogiem, gdzie Jego wola i Jego pragnienia staną się 

Twoim pragnieniem. 

Gdy się modlisz, wtedy Bóg działa z mocą. Przygotuj swoje serce do codziennego 

spotkania z Panem i zrób wszystko, co jest w Twojej mocy, aby ten czas był jak najlepiej 

przeżyty. Nie martw się o jej owoce – Bóg sam się o to zatroszczy. 
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Dzień pierwszy  

Modlitwa dziełem Ducha Świętego 

 

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.  Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że 

przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.        (Rz 8,26-27) 

 

Duch Święty to Parakletos, czyli Rzecznik, Obrońca, którego przywołuje się na 

pomoc. Modlitwa nie jest przede wszystkim naszym działaniem, ale działanie Pana 

w nas. To przyjście do Światła, które nas ogrzewa, oświeca i daje życie. Duch Święty 

daje Ci światło, które chce Cię poprowadzić głębiej. Jezus zawołał do Piotra: „wypłyń 

na głębię”. Jest to wezwanie dla Ciebie, aby przyjść dzisiaj do Pana bliżej. Oddaj dziś 

ten czas Panu i proś Jego Ducha, aby rozpalił Twoje serce miłością do Niego.  

 Duch Święty jest Wspomożycielem, który wprowadza Cię w żywą relację 

z Jezusem. On sam przychodzi do Twojego serca z pragnieniem modlitwy, ale także daje 

to pragnienie. Duch Pocieszyciel dotyka naszych serc i prowadzi nas w modlitwie – daje 

łaskę skupienia, oddala rozproszenia, a w chwilach zamieszania pozwala wytrwać przy 

Bogu. Jego łaska dotyka serca i wzbudza coraz to większe zaufanie do Pana. 

 

Czy dostrzegam działanie Ducha Świętego w swojej modlitwie? Jak to się przejawia? 

Jeśli tak, to podziękuję Mu za to i poproszę o prowadzenie. Jeśli nie, zawołam do Ducha 

Świętego, aby dał mi łaskę modlitwy. 

Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Panie, naucz nas modlić się! 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden 

z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich 

uczniów».  A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: 

Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo! 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 

i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».                                                            (Łk 11,1-4) 

 
W modlitwie Jezusa musiało być coś wyjątkowego, intrygującego, że jego 

uczniowie widząc Go na modlitwie prosili, aby ich nauczył modlić się. Należąc do 
Narodu Wybranego, Apostołowie znali wiele modlitw, ale widząc modlitwę Jezusa, 
zapragnęli takiej bliskości z Ojcem, jaka była udziałem ich Mistrza. Bardzo chcieli poznać 
treść Jego modlitwy. Jezus daje im wzór modlitwy w „Modlitwie Pańskiej” i zaprasza do 
intymnej relacji z Bogiem, jako ich Ojcem.  

Każdy z nas wie, że o własnych siłach taka modlitwa nie jest możliwa. Bóg zna 
Twoje serce, Twoją słabość, dlatego posłał swojego Syna, aby przez Jego Ofiarę 
przybliżyć nas do siebie. Jezus pragnie dla nas prawdziwego zjednoczenia z Ojcem, 
dlatego nieustannie wołaj do Pana: 
 
Panie, naucz mnie modlić się do Ciebie. Poruszaj mój umysł i serca, wkładaj w moje usta 
słowa prawdziwej modlitwy. Zobacz moją bezradność i nieumiejętność! Przyjdź mi 
z pomocą, ponieważ nie umiem modlić się. 
 
Czy doświadczasz „nieumiejętności” w modlitwie? Jeśli tak, to proś dzisiaj Pana, aby 
nauczył Cię modlić się 

 
Twoje notatki… 
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Dzień trzeci 

Izdebka 

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. 

(Mt 6,6) 

Na moich czatach stać będę, 

udam się na miejsce czuwania, 

śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie, 

jaką odpowiedź da na moją skargę.            (Ha 2,1) 

 

Modlitwa to spotkanie osób – Boga i człowieka, ale to On – Bóg ma inicjatywę. On 

pierwszy działa w Twoim sercu i zaprasza Cię na spotkanie. To wymaga intymności. 

Dlatego potrzebujesz odosobnionego miejsca, w którym będziesz mógł (mogła) 

spotkać się sam na sam z Bogiem. Jezus nie lekceważy modlitwy wspólnotowej, ale 

pragnie zaprosić każdego z nas do budowania osobistej więzi z Bogiem. On chce by 

nasza modlitwa była wolna od obłudy i chęci pokazania się „na zewnątrz”.  

Pan chce uczyć Cię modlitwy, w której możesz być sobą, nie musisz nikogo udawać. 

W ten sposób Duch Święty, który jest prawdą da Ci słyszeć Boży głos i zobaczyć oczyma 

wiary jak dobry jest Pan. Jezus zaprasza Cię dziś do Twojej izdebki i chce uczyć Cię 

autentycznej i pokornej modlitwy. 

Czy nasz „swoje” odosobnione miejsce na modlitwę? 
Czy prosisz i łaskę autentycznej i pokornej modlitwy? 
Czy otaczasz się na modlitwie ciszą, w której można usłyszeć Pana? 
W jaki sposób chcesz zabiegać, „walczyć” o czas i miejsce na modlitwę?  
 
Twoje notatki…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

Dzień czwarty 

Namiot Spotkania  

Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. 

A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza 

obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych 

namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do 

namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał 

z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud 

stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał 

z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz 

do obozu”.                    (Wj 33,7-11) 

 
Modlitwa to spotkanie przyjaciół. Bóg, który nas umiłował zaprosił też do przyjaźni ze 
sobą. To ma być spotkanie w atmosferze miłości, przyjaźni i zaufania. Punktem wyjścia 
modlitwy ma być uznanie, że Bóg jest naszym Panem i ma dla nas swoją łaskę. To 
uznanie prawdy o nas, że jesteśmy słabi i potrzebujemy Jego miłości, a On sam czyni 
nas godnymi przyjścia przed Jego Oblicze. To On, Pan i Bóg, daje nam łaskę, abyśmy 
mogli przed Nim stawać i modlić się. Uznaj Jego dobroć i łaskawość i przyjdź dzisiaj do 
Niego – „rozbij namiot” i rozmawiaj „twarzą w twarz” jak rozmawia się z przyjacielem. 
 
Czy wierzysz, że Bóg jest dla Ciebie łaskawy? 
Czy doświadczasz bliskości Pana na modlitwie? Jak to się przejawia? 
Co możesz zrobić, aby Twój Namiot Spotkania był spotkaniem z Jezusem, Przyjacielem? 
Jakim jestem przyjacielem Jezusa? 
 
Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

Modlitwa sercem 

Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, 

syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony: jednej 

było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie 

miała. … Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim 

jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz 

podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej 

współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan 

zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, [tamta] 

dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż, Elkana: 

«Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie 

znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?» Gdy w Szilo skończono jeść i pić, Anna 

wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku Pańskiego. Ona zaś 

smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również 

obietnicę, mówiąc: «Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy 

twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci 

męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego 

głowy». Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej 

ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie 

było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: «Dokąd będziesz 

pijana? Wytrzeźwiej od wina!» Anna odrzekła: «Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą 

kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Nie 

uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy 

mówiłam cały czas». Heli odpowiedział: «Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni 

prośbę, jaką do Niego zaniosłaś».               (1 Sm 1,1-17) 

Modlitwa wypływa z serca przepełnionego pragnieniem Boga, jego miłości, ale także 

głodem tej miłości. Bóg patrzy na serce i chce byśmy wołali do Niego z całego serca, 

z naszego wnętrza, w całej szczerości – wtedy gdy jest radość, ale także wtedy gdy jest 

trud i smutek. Zaproś dziś Jezusa, aby przyszedł i oczyszczał Twoje serce i dokonywał 

przemiany, aby Twoje serce stawało się prawdziwie Jego świątynią. 

Jakie jest dziś Twoje serce? (zastanów się i spróbuj odpowiedzieć Panu) 

Twoje notatki… 
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Dzień szósty 

Modlitwa, która nie ustaje 

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie 

ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się 

z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 

"Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł 

do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 

naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie 

zadręczała mnie"». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 

mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 

do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich 

w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»  

(Łk 18,1-8) 

Modlitwa nieustanna to inaczej trwanie w Bożej Obecności. Kiedy wstajesz, ubierasz 

się, idziesz do pracy, wykonujesz zwykłe zajęcia, spotykasz się z najbliższymi, 

odpoczywasz, bawisz się – to dobra sposobność, aby „zabrać ze sobą Pana”. Modlitwa 

to trwanie przy Bogu i konkretne wydarzenie, ale może się rozciągać na całe nasze 

życie. Wystarczy, że idąc do pracy – zawierzysz ten czas Bogu, a chwili refleksji 

wzniesiesz do Niego swój głos, myśli i serce w prostym zawołaniu: „Tobie chwała, 

Panie” lub „Jezu, ufam Ci”, itp. Niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze możesz 

wznieść swoje myśli i serce do Pana i prosić, aby ukrył Cię w swojej Świętej Obecności. 

Jak często w ciągu dnia moje myśli biegną do Boga? 
 
Jezus chce, aby nasz modlitwa była „natrętna” (Łk 11, 5-13), nieustannym wołaniem 
(Łk 18,1-8) oraz pokornym stawaniem przed obliczem Pana (Łk 18,9-14) 
 
Jaka jest Twoja modlitwa? 
Czym się ona charakteryzuje? 
Czy przenika całe Twoje życie? W jaki sposób to się dzieje? 
 

Twoje notatki… 

 

 


