
1 
 

 

 

 

Tydzień czwarty 

Przeszkody w modlitwie 

 

Jeśli szczerze podchodzisz do modlitwy osobistej, zapewne spotykasz się 

z różnymi przeszkodami i trudnościami, które się z nią wiążą. Pokusy, roztargnienia, złe 

myśli, doświadczenie wewnętrznej pustki – to najczęstsze przeszkody w naszej 

codziennej modlitwie. Przeciwnik nasz, diabeł będzie robił wszystko, aby odwieść nas 

od systematycznej, codziennej modlitwy. Będzie podsyłał różne propozycje – pokusy 

zejścia z obranej przez nas drogi codziennego spotkania z Bogiem. Nasza natura 

zraniona grzechem też będzie dawać znać o sobie – z naszego wnętrza, z serca 

człowieka pochodzi wiele złych myśli, które mogą nas wyprowadzać z wewnętrznej 

ciszy, która jest tak ważna na modlitwie.  

Jezus biorąc na siebie nasz grzech, przychodzi z pomocą, by to, co słabe podnieść 

i przemienić. Słabość, której często doświadczasz na modlitwie może stać się 

błogosławieństwem. Święty Paweł powiedział, że tam gdzie wzmógł się grzech, tam 

jeszcze obficiej rozlała się łaska Chrystusa (por. Rz 5,20). Jezus zaprasza Cię w tym 

tygodniu do stawania na modlitwę takim jakim jesteś. On pragnie wchodzić w Twoje 

życie i je porządkować. Staraj się w tym czasie baczniej przyglądać temu, co tak 

naprawdę odciąga Cię od codziennej modlitwy – jakie sprawy, doświadczenia życiowe, 

myśli i pokusy. Skąd wypływa źródło rozproszeń na modlitwie, dlaczego się pojawiają? 

Pan zaprasza Cię do poddania Mu tych wszystkich przeszkód i do świadomej pracy nad 

sobą, aby Duch Święty mógł wprowadzać w Twoje serce swój porządek. Pamiętaj – bez 

Ciebie się to nie dokona. Sprzeciwiaj się świadomie tym pokusom i rozproszeniom, 

wyrzekaj się duchów, które odciągają Cię od Jezusa. Bądź jednak skoncentrowany 

przede wszystkim na Bogu i Jemu powierzaj swoje życie, a On sam zajmie się Tobą! 

Droga modlitwy, to droga nawrócenia, wyrzeczenia się zła i pracy nad sobą. 

Wejdź na tę drogę razem z Jezusem i proś Go codziennie, aby porządkował Twoje życie 

i dał Ci siłę do postępowania za Nim 

 

 



2 
 

Dzień pierwszy  

Skoncentrowanie na sobie 

W modlitwie koncentrujemy się na Bogu, a nie na sobie. Jezus pokazuje nam jaka ma 
być nasz postawa na modlitwie:  
 
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. Wy zatem tak się 
módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie 
królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my 
przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale 
nas zachowaj od złego! (Mt 6,5-15) 
 
Gdy Jezus modli się i uczy modlitwy swoich uczniów – to kieruje ich myśli do Boga, który 
jest Ojcem, uczy uwielbienia Go oraz oddawania się Jego woli 
 
Co jest pierwsze na Twoich ustach, kiedy stajesz do modlitwy? 
Jaka jest Twoja postawa? 
Czy rzeczywiście Bóg Ojciec jest najważniejszy? 
 
Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie 
swych żądz. (Jk 4,3) 
 
 
Modlitwa skoncentrowana na sobie prowadzi do egoizmu. Jaka jest Twoja modlitwa, 

na czym najbardziej się na niej koncentrujesz? Co zajmuje w niej najwięcej czasu?  

Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Modlitwa faryzejska 

 
Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał 
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej 
litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, 
nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony. (Łk 18, 9-14) 
 

Popatrz na postawy tych dwóch ludzi z przypowieści Jezusa. Obaj mówili prawdę, ale 

tylko jeden odszedł od Boga usprawiedliwiony. Czy wiesz dlaczego?  

Jakie jest Twoje serce przed Bogiem? Jakie przed ludźmi? Czy zdarza Ci się z nimi 
zestawiać? 
Czy zauważyłeś, że Twoja modlitwa jest czasem obłudna? Jeśli tak, to dlaczego? 
Jakie są Twoje wewnętrzne motywacje – dlaczego się modlisz? 
 
Oddaj dziś Bogu wszystkie swoje „praktyki religijne”, swoją pobożność i stań przed Nim 
w prawdzie. Jezus chce prowadzić Cię do wolności, w której prawdziwą motywacją do 
modlitwy jest miłość do Boga i do ludzi. 
Czy masz w sobie taką motywację? 
 
Proś Ducha Świętego, aby wypełniał Twoje serce miłością i rozpalał je do prawdziwej 
gorliwości. 
 
Twoje notatki… 
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Dzień trzeci 

Koncentracja na uczuciach 

Uczucia to integralna część naszej ludzkiej natury. Pomagają nam wyrażać naszą 
wrażliwość. W naszych relacjach z innymi, w naszym doświadczeniu piękna, dobra 
i miłości, ale także w trudnych chwilach – towarzyszą nam uczucia. Bóg dał nam uczucia 
byśmy mogli wchodzić w głębokie relacje z ludźmi i z Nim samym. Uczucia mogą nam 
pomagać w modlitwie, ale również być przeszkodą. Dzięki nim nasza modlitwa może 
być żywa, ale także mogą uczynić ją martwą. Nasze uczucia mogą nas prowadzić w głąb 
relacji z Bogiem i ludźmi, ale również sprawiać, że pozostają na powierzchni. 
 Szczególnie na początku naszej przygody z Bogiem mogą nam towarzyszyć 
bardzo intensywne przeżycia w sferze uczuciowej. Odczuwamy miłość, radość, pokój, 
obejmującą nas Bożą obecność. Tak bardzo wtedy odczuwamy Jego troskę i opiekę. 
Można jednak zatrzymać się na tych doznaniach lub nawet koncentrować się na ich 
i ich szukać. 
 
Czego szukasz na modlitwie? 
Na czym się koncentrujesz? 
Jaką rolę w Twojej modlitwie odgrywają doznania? 
Czy przypadkiem nie oceniasz swojej modlitwy na podstawie tego, co było Twoim 
odczuciem? 
Bóg chce, abyś cieszył się Jego obecnością i wyrażał to także poprzez uczucia, ale nie 
chce byś się na nich koncentrował. On pragnie wejść do głębi Twojego serca i w nim 
działać – obdarowywać miłością i przemieniać. 
 
Jeśli dostrzegasz, że Twoje uczucia przeszkadzają Ci na modlitwie, to proś z wiarą Ducha 
Świętego, aby przyszedł Ci z pomocą. 
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) 
 
Wtedy (anioł Pana) rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan 
przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed 
Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w 
trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu 
- szmer łagodnego powiewu. (1 Krl 19, 11-12) 
 
Wichura, trzęsienie ziemi, ogień – to mogą być symbole różnych naszych doświadczeń, 
doznań, które towarzyszą nam w modlitwie. Podziękuj dziś Bogu za dar uczuć i emocji, 
ale też proś, aby one nie przeszkadzały Ci w modlitwie. 
Twoje notatki…  
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Dzień czwarty 

Problem niestałości 

 

Każda relacja wymaga troski, aby mogła się właściwie rozwijać. Możliwe, że podczas 

trwania tej formacji masz czasem dość tego codziennego zmagania się z samym sobą, 

aby stawać do modlitwy. To nie jest łatwe. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, 

napełnienia, odnowy w Duchu daje niesamowitą radość, ale i motywację do spotykania 

się z Bogiem. Życie codzienne jednak szybko to weryfikuje – kłopoty, trudności, 

cierpienia i nasze słabości stają często na przeszkodzie naszej relacji z Bogiem. Jeśli o 

nią nie zawalczymy, bardzo łatwo wpaść w duchową śmierć. Bez Boga i Jego światła nie 

poradzimy sobie w prowadzeniu chrześcijańskiego życia. 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 

roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 

się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać 

z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, 

wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był 

wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich 

bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. (Mt 7, 24-29) 

Czy Twoja modlitwa jest regularna i wierna? 
Czy masz czas na codzienną modlitwę? 
Jakie decyzje podejmujesz gdy nie masz ochoty na modlitwę? 
Czy walczysz o ten czas codziennej modlitwy? 
 
Pamiętaj o tym, co mówi Jezus: 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało 
słabe. (Mt 26,41) 
 
Proś Ducha Świętego o wytrwałość w codziennym stawaniu przed Bogiem! 
 
 
Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

Duchowe lenistwo 

 

W każdym okresie życia duchowego może nas dopaść czas, w którym będziemy 

przeżywać kryzys modlitwy. Zniechęcenie, znużenie, obojętność to niektóre 

z przejawów postawy duchowego lenistwa. Jeśli doświadczasz takich przeszkód – to 

jest dobry czas by wołać do Ducha Świętego, aby rozpalił na nową Twoją gorliwość. 

W Apokalipsie św. Jana Jezus mówi do nas: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący 

nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!  A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, 

chcę cię wyrzucić z mych ust. (Ap 3,15-16) 

Czy doświadczasz, że modlitwa jest pragnieniem, czy raczej obowiązkiem, ciężarem? 
Jakie jest Twoje serce – gorliwe czy raczej obojętne? 
 
Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał 
swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz  ten, który otrzymał 
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł 
i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć 
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie 
pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny 
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa 
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 
pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 
Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! 
Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie 
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego 
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, 
kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 
nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 25,14-30) 
Człowiek leniwy zakopuje swoje talenty. Proś Ducha Świętego o prawdziwą gorliwość 
i entuzjazm do modlitwy, nawet, jeśli nie ma na niej wielkich doznań. 
Twoje notatki… 
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Dzień szósty 

Lęk przed prawdą 

Modlitwa to czas poznawania Boga, ale także samego siebie i świata zewnętrznego 
w świetle Bożej prawdy. To właśnie na modlitwie możesz poznawać głębię swojego 
serca. Nie zawsze to, co w nim zobaczysz, będzie napawać Cię radością… Jezus 
pokazując nam prawdę o sobie i o nas chce zaprosić nas na drogę upodabniania się do 
Niego. Duch Święty prowadzi nas tym dziele i to On odkrywa przed nami prawdę. On 
będzie pokazywał nam też nasz grzech, ale nie po to by nas potępiać, ale po to, aby nas 
wołać do siebie, nawracać. 
 
Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd 
idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,4-6) 
 
Lęk jest uczuciem, które nas chroni przed wchodzeniem w grzech, zło, ale także może 
paraliżować nasze życie i uniemożliwiać jego zmianę i rozwój. Może nas odciągać od 
prawdy o nas i naszym postępowaniu. Taki lęk jest bardzo często narzędziem złego 
ducha, abyśmy pozwali prawdy i tym samym nie zostali uwolnieni. 
 
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce 
mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.                                       
(J 8,31-32) 
 
Prawda o nas może być czasem trudna i bolesna, ale gdy pozwolimy Jezusowi objawić 
nam ją – wtedy Jego miłość usunie lęk i da nam prawdziwą wolność. To właśnie na 
naszej modlitwie często powracają trudne wydarzenia z życia, zranienia, krzywdy, 
upokorzenia i porażki. Zaproś w te miejsca Jezusa i proś, aby ukazywał Ci prawdę, która 
wyzwala. Doskonała miłość Boga usuwa lęk! 
 
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk  (1 J 4,18) 
 
Proś Ducha Świętego o miłość i prawdę, która wyzwala 
 
Twoje notatki… 


