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(1)	 Dlaczego	 kontakt	 z	 Bogiem	 poprzez	modlitwę	 jest	 tak	
istotny?

 

Jeremiesz 29:12 

Teksty	Uzupełniające: Jeremiasz 31:9; Psalm 50:12; 102:17; Izajasz 
65:24; Mateusz 7:7, 8

Bóg przemawia do nas przez przyrodę i objawienie, przez swą 
opatrzność i wpływ swego Ducha. To jednak nie wszystko, bowiem 
odczuwamy potrzebę otwarcia naszego serca przed Bogiem. Chcąc 
wzbogacić swe życie wewnętrzne i otrzymać siłę, musimy pozostawać 
w ścisłej łączności z naszym Ojcem Niebiańskim. Choćby nasze my-
śli były do Niego zwrócone, choćbyśmy rozmyślali o Jego dziełach, 
miłosierdziu i błogosławieństwach, wszystko to nie będzie jeszcze 
prawdziwym zespoleniem z Bogiem. Chcąc z Nim obcować, musimy 
mieć Mu coś do powiedzenia o naszym obecnym życiu. Modlitwa jest 
otwarciem serca przed Bogiem jak przed przyjacielem. Nie czynimy 
tego po to, aby Bóg poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go 
przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do 
Niego. 

(2)	 Do	czego	zaprasza	nas	Jezus	gdy	przychodzimy	do	niego	w	
modlitwie?

 

 
1 Piotra 5:7 

Teksty	Uzupełniające: Filipian 4:6,7; Psalm 55:16-18; 34:5-8, 15-20; 
62:8; Jeremiasz 33:3; 2 Kronik 7:14 

Kiedy Jezus był na ziemi, nauczył swych naśladowców, jak należy 
się modlić. Mówił im, jak przedstawiać Bogu swoje codzienne potrze-
by i powierzać Mu swe troski. A Jego obietnica, że ich prośby zostaną 
wysłuchane, jest zapewnieniem również dla nas. 

(3)	 Jaki	 Chrystus	 dał	 nam	 przykład	 łączności	 w	 modlitwie	 ze	
swoim	Ojcem	gdy	był	na	ziemi?	
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Marek 1:35 

Teksty	Uzupełniające: Marek 6:46; Mateusz 6:6; 14:23; Łukasz 6:12; 
1 Piotra 2:21 

Sam Jezus, kiedy żył wśród ludzi, często się modlił. Nasz Zba-
wiciel utożsamił się z naszymi potrzebami i sam prosił, błagał swego 
Ojca o nową siłę potrzebną do wypełnienia obowiązku i przetrzymania 
próby. Jest On dla nas wzorem w każdej sprawie. Jest bratem w na-
szych ułomnościach, gdyż „sam cierpiał będąc doświadczony” (Hebr. 
2:18), ale będąc bez skazy, przemógł zło. Dusza Jego na tym grzesz-
nym świecie przeszła wiele bólu i cierpienia. W swym człowieczeń-
stwie uczynił Chrystus modlitwę koniecznością i przywilejem. Sam 
znajdował pociechę i radość w obcowaniu z Ojcem. A jeżeli Zbawiciel 
ludzkości, Syn Boży, odczuł potrzebę modlitwy, o ileż bardziej my, 
grzeszni, słabi i śmiertelni ludzie, powinniśmy rozumieć konieczność 
stałej żarliwej modlitwy. 

(4)	 Jaka	powinna	być	nasza	postawa	gdy	się	modlimy?	
 

 
Hebrajczyków 4:16 

Teksty	Uzupełniające: Filipian 4:6, 7; Efezjan 2:18 ; 3:12; Izajasz 
55:6; Mateusz 7:7-11; 1 Piotra 5:7 

Nasz Ojciec Niebiański czeka na sposobność zesłania nam pełni 
swych błogosławieństw. Jest naszym przywilejem czerpać obficie ze 
źródła nieograniczonej miłości. Jakie to dziwne, że tak mało się mo-
dlimy! Bóg jest gotów i chętnie wysłuchuje szczerych próśb, nawet 
najskromniejszych, swych dzieci, a my tak niechętnie przedkładamy 
Bogu pragnienia naszych serc. Cóż mają myśleć aniołowie niebiańscy 
o biednych, bezsilnych ludzkich istotach, narażonych na pokusy; pod-
czas gdy Bóg w swej nieskończonej miłości tęskni do nich, gotów dać 
im więcej, niż mogą pojąć lub prosić, a oni tak mało modlą się i mają 
tak małą wiarę. Aniołowie miłują służbę przed Bogiem, przebywanie 
blisko Niego. Największą ich radością jest pozostawanie w społeczno-
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ści z Bogiem, a ziemskie dzieci, które tak bardzo potrzebują pomocy, 
jakiej tylko Bóg może udzielić, zdają się zadowalać życiem pozbawio-
nym światła Jego Ducha, obcowania z Nim. 

(5)	 Jakie	są	dwa	kluczowe	elementy	dające	zwycięstwo	nad	
pokusami?	

 

 
Mateusz 26:41 

Teksty	uzupełniające: Łukasz 21:36; Marek 14:38; 13:37; Galacjan 
5:16; Jakub 4:7, 8; 1:2-5; Rzymian 13:14; Mateusz 7:7 

Wszyscy, którzy zaniedbują modlitwę, otoczeni są ciemnościami 
zła. Pokusy szeptane przez Szatana wiodą ich do grzechu, gdyż nie 
skorzystali z wielkiego przywileju modlitwy, który dał im Bóg. Dla-
czego synowie i córki Boże tak niechętnie się modlą, skoro w rękach 
wierzącego modlitwa jest kluczem do wielkiej skarbnicy niebiańskiej, 
pełnej obfitych darów Wszechmocy? Zaniedbując ciągłą modlitwę i 
obowiązek gorliwego czuwania nad sobą, wpadamy w niebezpieczeń-
stwo nieuwagi i grozi nam zejście z prawej drogi. Szatan stawia nam 
na drodze do tronu łaski coraz to inne przeszkody, abyśmy nie mogli 
uzyskać łaski i mocy do przeciwstawienia się pokusom przy pomocy 
naszych żarliwych modlitw i wiary. 

(6)	 Podobnie	jak	w	przypadku	Dawida,	jaki	winien	być	nasz	stan	
duchowy	aby	otrzymać	odpowiedź	na	naszą	modlitwę?

 

  
Psalm 63:1 

Teksty	Uzupełniające: Izajasz 44:3; 41:17; 48:21; Jan 4:10; 7:37-39; 
Objawienie 21:6; 22:17 

Możemy oczekiwać, że Bóg wysłucha i odpowie na nasze proś-
by, jeśli spełnione zostaną pewne warunki. Jednym z pierwszych jest 
uznanie potrzeby pomocy Bożej. Pan obiecał: „Rozleję wody po spra-
gnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi” (Iz. 44:3). Ci, którzy 
pragną sprawiedliwości i tęsknią do Boga, mogą być pewni, że zostaną 
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zaspokojeni. Jednak serce musi być otwarte na działanie Ducha, gdyż 
dopiero wtedy może przyjąć błogosławieństwo Boże. 

(7)	 Jakie	trzy	kroki	musimy	podjąc,	aby	otrzymać	odpowiedź	na	
nasze	modlitwy?	

 

 
Łukasz 11:9 

Teksty	uzupełniające: Jeremiasz 33:3; Mateusz 21:22; Psalm 50:15; 
118:5; 91:14, 15; Izajasz 55:6 

Nasza wielka potrzeba jest najwymowniejszym argumentem na 
naszą korzyść, ale by Pan mógł uczynić coś dla nas, musimy Go naj-
pierw poszukać. Bóg powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mat. 
7:7). „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie 
darować?” (Rzym. 8:32). 

(8)	 W	jaki	sposób	bunt	wpływa	na	naszą	modlitwę?	
 

 
Przypowieści Salomona 28:9 

Teksty	Uzupełniające: Izajasz 1:15,16; Zachariasz 7:11-13; Przypowie-
ści Salomona 15:8-10; Psalm 66:18; 109:7 

Pan nie wysłucha nas, jeżeli będziemy hołdować nieprawości i 
świadomie ulegać grzechowi, lecz modlitwy serca skruszonego i na-
wróconego będą zawsze przyjęte. Gdy naprawimy wszelką świadomie 
popełnioną winę, możemy być pewni, że Bóg odpowie na nasze proś-
by. Własne nasze zasługi nie wyjednają nam łaski Bożej. Jedynie war-
tość Jezusa nas zbawi, Jego krew nas oczyści, ale my musimy spełniać 
warunki przyjęcia. 

9	Jaki	jest	kolejny	niezbędny	czynnik	aby	uzyskać	odpowiedź	na	
naszą	modlitwę?	
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Marek 11:24 

Teksty	Uzupełniające: Jakub 1:6; Mateusz 21:22; Marek 11:22-24; 1 
Tymoteusz 2:8 

Innym składnikiem właściwej modlitwy jest wiara. „Przystępu-
jący bowiem do Boga musi wierzyć, że (Bóg) jest i że wynagradza 
tych, którzy Go szukają” (Hebr. 11:6). Czy trzymamy Boga za słowo? 
Obietnice Boga są pewne i nieograniczone, a On jest wierny wobec 
tych, którym ich udzielił. Choćbyśmy nie od razu otrzymali to, o co 
prosimy, nie możemy przestać wierzyć, że Pan wysłuchuje i odpowia-
da na nasze prośby. Jesteśmy tak omylni i tak krótkowzroczni, że cza-
sem prosimy o coś, co nie będzie dla nas błogosławieństwem. Wtedy 
nasz Niebiański Ojciec w miłości odpowiada nam dając to, co będzie 
dla nas najwyższym dobrem, to, czego sami zapragnęlibyśmy, gdyby 
przez Boga oświecone nasze oczy, mogły ujrzeć rzeczy takimi, jaki-
mi są rzeczywiście. Choć wydaje się, że modlitwy nasze nie zostały 
wysłuchane, musimy trzymać się obietnicy, bowiem z pewnością czas 
odpowiedzi nadejdzie i otrzymamy wówczas błogosławieństwo naj-
bardziej nam potrzebne. Jednak oczekiwanie, że zawsze otrzymamy 
dokładnie to, o co prosimy, jest zarozumiałością. Bóg jest zbyt mądry, 
by się mylić i zbyt dobry, aby odmówić tego, co służy ku dobremu 
tym, którzy chodzą prawą drogą. Dlatego nie obawiajmy się, zaufajmy 
Mu, nawet gdy nie widzimy natychmiastowej odpowiedzi na nasze 
prośby. Polegajmy na Jego pewnej obietnicy: „Proście, a będzie wam 
dane”. 

(10)		Jaką	obietnicę	daje	nam	Pan,	gdy	w	pokorze	i	ufnej	wierze	
powierzamy	Mu	nasze	potrzeby?	

 

 
1 Jana 5:14, 15 

Teksty	uzupełniające: Mateusz 7:7-11; Efezjan 3:12-14; Hebrajczy-
ków 3:14; 10:35 

Jeśli będziemy się kierować wątpliwościami i obawami lub pró-
bować rozwikłać wszystko to, czego dobrze nie rozumiemy, zanim 
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uwierzymy, nasze kłopoty zwiększą się tylko i pogłębią. Ale gdy bez-
silni i zależni, tacy jakimi naprawdę jesteśmy, zwracamy się do Boga, 
którego wiedza nie ma granic, który widzi całe stworzenie i rządzi 
wszystkim swą wolą i słowem, i powierzamy Mu w pokorze nasze 
pragnienia, On może i chce wysłuchać naszego wołania i pozwoli 
światłu rozjaśnić nasze serca. Szczera modlitwa prowadzi nas do ści-
słej łączności z Nieskończonym. Choćbyśmy przez pewien czas nie 
otrzymali jawnego dowodu, że oblicze naszego Odkupiciela pochyla 
się nad nami ze współczuciem i miłością, to jednak na pewno tak jest. 
Możemy nie czuć Jego wyraźnego dotyku, ale Jego dłoń spoczywa na 
nas z miłością i troskliwą czułością. 

(11)		Jaki	jest	warunek	uzyskania	Bożego	przebaczenia?	
 

 
Mateusz 6:14, 15 

Teksty	Uzupełniające: Mateusz 6:12; 18:21-35; Łukasz 7:40-48; 11:4 

Jeżeli pragniemy otrzymać łaskę i błogosławieństwo, serca nasze 
muszą napełnić się duchem miłości i przebaczenia. Jakże możemy 
prosić Boga: „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili” (Mat. 6:12), gdy serca pełne są gniewu 
i zawiści? Jeżeli pragniemy wysłuchania naszych modlitw, musimy 
wybaczyć bliźnim w ten sam sposób i w tej samej mierze, w jakiej 
oczekujemy takiego przebaczenia dla siebie. 

(12)			Jak	często	powinniśmy	trwać	na	modlitwie?	
 

 
Kolosan 4:2 

Teksty	Uzupełniające: Kolosan 4:12; Łukasz 21:36; 1 Tesaloniczan 
5:17; Psalm 55:17; 86:3; Ezefjan 6:18 

Innym warunkiem przyjęcia modlitwy jest wytrwałość. Musimy 
modlić się zawsze, aby wzrastać w wierze i doświadczeniu. Musi-
my być „w modlitwie wytrwali” (Rzym. 12:12) i „czuwając na niej 
wśród dziękczynienia” (Kol. 4:2). Apostoł Piotr napomina wierzą-
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cych: „Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić” (I 
Piotra 4:7). Apostoł Paweł mówi: „Ale w każdej sprawie wasze proś-
by przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” 
(Filip. 4:6). W liście Judy czytamy: „W Duchu Świętym się módlcie i 
w miłości Bożej strzeżcie samych siebie” (Juda w. 20. 21). Ustawiczna 
modlitwa jest nieprzerwanym łącznikiem pomiędzy duszą a Bogiem. 
Dzięki niej życiodajna moc Boża przenika nasze życie, które wyda-
je owoc czystości i świętości. Do modlitwy potrzeba pilności. Nie-
chaj nic nas nie powstrzymuje. Starajmy się zachować ścisłą łączność 
swej duszy z Jezusem. Korzystajmy z każdej sposobności, która daje 
możliwość modlitwy. Wszyscy szczerze pragnący łączności z Bogiem 
będą przybywać na spotkanie poświęcone modlitwie, wierni swym 
obowiązkom, gorliwi i nie — spokojni o wszystkie błogosławieństwa, 
które mogą zyskać. Będą oni walczyć o każdą możliwość, dzięki któ-
rej mogą otrzymać światło niebios. 

Jestem wdzięczny Bogu za niesamowity przywilej przychodze-
nia do Niego w modlitwie o każdej porze za pośrednictwiem 
Chrystusa. 

Proszę	zakreśl:		 				Tak					 Niezdecydowany

Zdaję sobie sprawę z tego, iż kontakt z Bogiem poprzez 
modlitwę zbliża do nieba. Moim pragnieniem jest żyć w 
nieustannej łączności z Nim i doświadczać pokoju poprzez 
dar modlitwy.

Proszę	zakreśl:		 				Tak					 Niezdecydowany

Ufam, iż Bóg słyszy i odpowiada na moje modlitwy wedlug 
Jego doskonałej woli w oznaczonym przez Niego czasie. 

Proszę	zakreśl:		 				Tak					 Niezdecydowany

Przyjmuję Boże zaproszenie przy przyjść przez jego tron łaski 
w modlitwie i tym samym osiągnąć pomoc, łaskę i miłosierdzie, 
którego potrzebuję w codziennym kroczeniu z Nim. 

Proszę	zakreśl:		 				Tak					 Niezdecydowany
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