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(1) Jaki jest skutek osobistej modlitwy? 
 

Mateusz 6:6 

Teksty Uzupełniające: Psalm 34:15-19; 86:5-7; 50:15; 55:16; Izajasz 
65:24; Hebrajczyków 4:16; Rzymian 8:26, 27; 10:12; Jakuba 5:16 

Powinniśmy modlić się w kręgu rodzinnym, a przede wszystkim 
nie wolno nam zaniedbywać cichej, osobistej modlitwy, bo to ona jest 
życiem naszej duszy. Gdy lekceważymy modlitwę, dusze nasze nie 
mogą się rozwijać. Modlitwa w rodzinie lub w zgromadzeniu nie jest 
wystarczająca. Otwórzmy serce przed Bogiem w samotności i spokoju. 
Cicha modlitwa przeznaczona jest tylko dla Boga. Żadne ciekawskie 
ucho nie ma prawa poznać ciężaru tych próśb. W cichej modlitwie dusza, 
wolna od otaczających ją wpływów i zdenerwowania, żarliwie choć 
spokojnie dociera do Boga. Słodki i trwały będzie wpływ Tego, który 
widzi modlącego się w skrytości i którego ucho jest otwarte na modlitwę 
płynącą z serca. Obcuje z Bogiem w akcie prostej, spokojnej wiary i 
otrzymuje od Niego promienie światła, które dodają siły i wytrwałości w 
walce z Szatanem. Bóg jest naszą twierdzą. Módlmy się w samotności, 
a gdy ruszamy do codziennych zajęć, pozwólmy naszym sercom często 
wznosić się do Pana. W taki sposób właśnie chodził z Bogiem Enoch. 
Te ciche modlitwy unoszą się do tronu łaski jak woń cennych kadzideł. 
Szatan nigdy nie zwycięży serca, którego podporą jest Bóg. 

(2) W jaki sposób poniższy tekst pokazuje nam wartość modlitwy? 
 

1 Tesaloniczan 5:17 

Teksty Uzupełniające: 2 Kronik 7:14; Psalm 145:18,19; Jeremiasz 
29:12, 13 

Nie ma takich miejsc ani chwili, które są nieodpowiednie do za-
noszenia próśb do Boga. Nic nie może powstrzymać nas od wzno-
szenia naszych serc w duchu gorliwej modlitwy. W ulicznym tłoku i 
pośród rozlicznych przedsięwzięć możemy słać prośby do Boga i pro-
sić o Boże kierownictwo, tak jak uczynił Nehemiasz, gdy przedkładał 
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prośbę królowi Artakserksesowi. Wszędzie gdzie jesteśmy, możemy 
utrzymać ścisłą łączność z naszym Ojcem. Drzwi serca musimy mieć 
stale otwarte i słać zaproszenia, aby Jezus mógł przyjść i zamieszkać 
w nim jako niebiański gość. Choćby otaczała nas atmosfera zepsucia i 
grzechu, nic nas nie może zmusić do wdychania tej trucizny. Możemy 
spokojnie żyć czystą atmosferą nieba. Wznosząc serca w szczerej mo-
dlitwie do Boga, zamykamy drzwi przed nieczystością świata i kalają-
cymi myślami. Ten, kto otwiera serce na przyjęcie pomocy i błogosła-
wieństwa Bożego, będzie żyć na ziemi w bardziej świętej atmosferze i 
trwać w stałej łączności z Niebem. 

(3) Jaki jest skutek stałej łączności z Chrystusem?
 

Izajasz 26:3 

Teksty Uzupełniające: Filipian 4:6, 7; Jan 14:27; 16:33; Psalm 9:10; 
57:1; Jeremiasz 17:7, 8 

Musimy wyraźniej widzieć Jezusa i pełniej zrozumieć wartość 
rzeczy wiecznych. Serca dzieci Bożych musi wypełnić piękno 
świętości; aby to się stało, winniśmy starać się o zrozumienie boskich 
tajemnic spraw niebiańskich. Wznośmy duszę do Boga, ażeby mógł w 
nas tchnąć dech niebiańskiej atmosfery. Możemy stać tak blisko Boga, 
by w każdej nieoczekiwanej trudności nasze myśli zwracały się do 
Niego, tak jak kwiat zwraca się do słońca. 

(4) Jaką obietnicę Bóg łaskawie kieruje do tych, których serce jest 
złamane? 

 

Psalm 147:3 

Teksty Uzupełniające: Psalm 51:17; 34:18; Izajasz 57:15; 61:1; 
Ozeasza 6:1. 

Zanośmy przed oblicze Boże nasze troski, radości i pragnienia, 
smutki i obawy. Nic nie jest dla Niego zbyt wielkim ciężarem. Ten, 
który policzył włosy na naszej głowie, nie jest obojętny na potrzeby 
swoich dzieci: „Bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia (Jak. 5:11). 
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Jego kochające serce poruszone jest naszym smutkiem i naszą skargą. 
Przynośmy więc do Niego wszystko, co nas trapi. Nic nie jest dla Niego 
zbyt ciężkie. Bóg, choć rządzi Wszechświatem, bierze pod uwagę 
każdą nawet najdrobniejszą sprawę wiążącą się z naszym pokojem. 
Żaden okres naszego życia nie jest zbyt zagmatwany, ażeby Bóg nie 
potrafił go zrozumieć. Nie ma tak złego położenia, z którego by On 
nie mógł nas wyratować. Żadna krzywda nie może spotkać nawet 
najmniejszego spośród Jego dzieci. Żadna szczera modlitwa nie ujdzie 
uwagi naszego Ojca i nie jest mu obojętna. On „leczy złamanych na 
duchu i przewiązuje ich rany” (Psalm 147:3). Związek między Bogiem 
a każdą duszą jest tak pełny i wyłączny, jak gdyby nie istniała już 
poza nią żadna inna dusza, o którą Pan się troszczy i za którą oddał na 
śmierć swego umiłowanego Syna. 

(5) W czyim imieniu powinniśmy się modlić? 
 

Jan 15:16 

Teksty Uzupełniające: Mateusz 28:18, 19; Rzymian 1:5; Dzieje 
Apostolskie 2:38; Malachiasza 1:11 
 

Jezus powiedział: „W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie 
mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam 
was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od 
Boga. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” 
(Jan 16:26, 27; 15:16). Ale modlić się w imieniu Jezusa to coś więcej 
niż tylko wymawiać Jego imię na początku i na końcu modlitwy. 
Musimy modlić się w duchu i według myśli Jezusa, gdy wierzymy w 
Jego obietnice, ufamy Jego łasce i wykonujemy Jego dzieło.

(6) Modląc się i wielbiąc Boga w jaki jeszcze inny praktyczny 
sposób winniśmy wyżywać nasze chrześcijaństwo? 

 

Jakub 1:27 
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Teksty Uzupełniające: Mateusz 25:34-46; 1 Jana 3:17-19; 1 Tymoteusza 
1:5; Hioba 29:12, 13; Izajasz 1:17; 58:6-11; Galacjan 5:6; 6:9, 10 

Bóg nie żąda od nas, aby ktokolwiek stał się mnichem lub pustel-
nikiem i porzucił świat, by oddać się tylko czynnościom kultowym. 
Życie nasze musi być podobne do życia Chrystusa — wśród gór i tłu-
mów ludzi. Ten, kto poprzestaje tylko na modlitwie, wkrótce i jej za-
niecha lub stanie się ona formalnością. Gdy ludzie odgradzają się od 
życia społecznego, od sfery obowiązków chrześcijańskich i niesienia 
krzyża, gdy przestają pracować gorliwie dla Mistrza, który tak gor-
liwie dla nich pracował, tracą podstawowy sens modlitwy i bodziec 
dla poświęcenia. Ich prośby stają się egoistyczne. Nie mogą prosić o 
potrzeby bliźnich, o potrzeby Królestwa Chrystusowego na ziemi ani 
błagać o moc do wykonywania Jego Dzieła. 

(7)   Jaki jest cel chrześcijańskiej wspólnoty? 
 

Hebrajczyków 10:25 

Teksty Uzupełniające: 1 Tesaloniczan 5:11; Mateusz 18:20; Dzieje 
Apostolskie 2:42; 20:7

Zaniedbując przywilej wzajemnego wzmacniania i pokrzepiania w 
służbie Bożej, ponosimy stratę. Prawda Jego Słowa traci żywotność i 
wagę w naszych umysłach, przestaje oświecać i pobudzać serce swym 
uświęcającym wpływem, przez co tracimy siły duchowe. Przez brak 
współczucia dla bliźnich ponosimy jako chrześcijanie wielka stratę w 
społecznym obcowaniu. Kto żyje tylko dla siebie, ten nie wypełnia 
roli, którą Bóg mu przeznaczył. Właśnie pielęgnowanie więzów 
społecznych skłania nas do współczucia innym, rozwija i wzmacnia nas 
w służbie dla Boga.Gdyby chrześcijanie obcując ze sobą, rozmawiali o 
miłości Bożej i o cennych prawdach odkupienia, pokrzepione byłyby 
ich serca i sami pokrzepialiby innych. Możemy uczyć się codziennie 
więcej o Ojcu Niebiańskim, zyskiwać świeże doświadczenia Jego łaski, 
a wtedy zapragniemy mówić o Jego miłości, co rozgrzeje i pokrzepi 
nasze własne serce. Gdybyśmy więcej myśleli i mówili o Jezusie, a 
mniej o sobie, mocniej odczuwalibyśmy Jego obecność. 

(8) Gdzie powinniśmy koncentrować nasze myśli i uczucia, aby 
posiąśc pokój? 
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Izajasz 26:3,4 

Teksty Uzupełniające: Izajasz 57:19-21; Jan 14:27; Psalm 91:14; 
119:36-40; Przypowieści Salomona 23:5; Mateusz 16:23; Rzymian 
8:4-6; 1 Jana 2:15 

Gdybyśmy myśleli o Bogu tylko wówczas, gdy daje nam On 
dowody swej troski, nasze myśli musiałyby ustawicznie być przy Nim, a 
w wysławianiu Jego imienia znajdowalibyśmy rozkosz. Rozmawiamy o 
sprawach doczesnych, ponieważ one nas interesują. Mówimy o naszych 
przyjaciołach, ponieważ ich lubimy, a nasze radości i troski wiążą się 
z nimi. Nieskończenie przecież więcej powodów mamy do miłowania 
Boga niż ziemskich przyjaciół. Stawianie Go w myślach na pierwszym 
miejscu, mówienie o Jego dobroci oraz wysławianie Jego potęgi powinno 
być dla nas sprawą najbardziej naturalną. Bogate dary łaski, jakimi 
obsypuje nas codziennie Bóg, nie mogą absorbować naszych myśle 
i uczuć aż do tego stopnia, abyśmy nie mogli nic dać Jemu samemu. 
Dary te mają nam stale o Nim przypominać i łączyć nas z niebiańskim 
Dobroczyńcą więzami miłości i wdzięczności. Przywiązujemy zbyt 
wielką wagę do ziemskiego życia. Wznieśmy wzrok ku otwartym 
drzwiom świątyni niebiańskiej, w której światło chwały Bożej rozjaśnia 
oblicze Chrystusa, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, 
którzy przez Niego zbliżają się do Boga” (Hebr. 7:25). 

(9) Jaki ważny element powinny zawierać nasze modlitwy? 
 

Kolosan 4:2 

Teksty Uzupełniające: Kolosan 2:7; 3:15, 17; Filipian 4:6; 1 Tesalo-
niczan 5:16-18. 

Wysławiajmy więc Boga gorliwie „za Jego miłosierdzie i za Jego 
cuda dla synów ludzkich” (Psalm 107:8). Nasze pobożne życzenia 
nie powinny polegać tylko na proszeniu i otrzymywaniu. Niech nasze 
myśli nie zajmują się jedynie potrzebami, lecz również dobrami, któ-
re otrzymujemy. Nie znaczy to, abyśmy się za dużo nie modlili, ale 
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jesteśmy opieszali w dziękowaniu. Jesteśmy stałymi odbiorcami łaski 
Bożej, jednak wyrażamy tak mało wdzięczności, tak mało chwalimy 
Go za to, co zrobił dla nas. 

(10)  Co wypłynie z serc tych, którzy poświęcili swoje życie i bogac-
twa Chrystusowi? 

 

Mojżeszowa 12:7 

Teksty Uzupełaniające: Psalm 111:1-5; 9:1; 103:1-5 

Cokolwiek czyni się na chwałę Bożą, winno być spełnione z radością 
z pieśnią chwały i dziękczynienia, a nie z niechęcią i smutkiem. Nasz 
Bóg jest czułym, miłosiernym Ojcem. Służenie Mu nie powinno być dla 
nas przykrością lub ciężarem. Móc Go czcić i brać udział w Jego dziele 
powinno być dla nas przyjemnością. Bóg nie chce, aby Jego dzieci, dla 
których przygotował tak wielkie zbawienie, uważały Go za surowego, 
dokładnego nadzorcę. On jest ich najlepszym przyjacielem, a kiedy 
oddają Mu cześć, On pragnie być z nimi, pocieszać ich i błogosławić, 
napełniając ich serca radością i miłością. Pan pragnie, aby Jego dzieci 
znajdowały pociechę w Jego służbie, więcej radości niż utrudzenia. 
Chce, aby wszyscy Jego wyznawcy nosili ze sobą cenne myśli o Jego 
trosce i miłości, by mogli radować się każdym powszednim zajęciem i 
umieli wiernie i uczciwie postępować w każdej sprawie. 

(11)   Co ujawniają nasze myśli, rozmowy, modlitwy pochwalne 
oraz wysławianie Boga?

 

Psalm 50:23 

Teksty Uzupełniające: Psalm 50:14, 15; 85:9; Rzymian 15:6, 9; 1 Piotra 2:9 

Musimy zgromadzić się pod krzyżem Chrystusa. Niechaj Chrystus 
i Jego ukrzyżowanie będzie przedmiotem naszych rozmyślań, rozmów 
i najradośniejszych wzruszeń. Nie zapominajmy o błogosławieństwach 
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Bożych, a po zrozumieniu Jego niewysłowionej miłości powierzmy 
chętnie wszystko tej dłoni, która dla nas przybita została do krzyża. 

(12) Kiedy rozumiemy Bożą dobroć co powinno być zawsze na 
naszych ustach? 

 

Psalm 107:21, 22 

Teksty Uzupełniające: Psalm 107:15, 31, 32; 34:3; 92:1, 2; Izajasz 63:7 

Dusze nasze mogą wznieść się bliżej nieba na skrzydłach chwały. 
Aniołowie tam w górze wysławiają Boga hymnami i muzyką, a 
gdy my wyrażamy naszą wdzięczność, nasze nabożeństwa stają się 
podobne do nabożeństw zastępów niebieskich. „Kto składa Mi ofiarę 
dziękczynną, ten Mi cześć oddaje” (Psalm 50:23) — powiedział Pan. 
Przystąpmy zatem wszyscy z pełną czci radością do naszego Stwórcy, 
„przy dźwięku muzyki” (Iz. 51:3).

Jestem przekonany o potrzebie stałej łączności z Bogiem 
przez osobistą jak i ogólną modlitwę w moim codziennym 
doświadczeniu z Nim.

Proszę Zakreśl:     Tak          Niezdecydowany

Zrozumiałem ważność  uwzględnienia dziękczynienia i sła-
wienia Boga w czasie mojej modlitwy za Jego miłosierdzie i 
dobroć w moim życiu.

Proszę Zakreśl:     Tak          Niezdecydowany

Jestem wdzięczny za przywilej przyjścia przed tron Boży 
i dzięki modlitwie mogę prosić o Jego niesamowitą siłę w 
moim życiu i życiu tych, o których się modle.

Proszę Zakreśl:     Tak          Niezdecydowany
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