
 

 

NAUKA MODLITWY U JEZUSA 

1. Punkta do dyskusji. 

„Modlitwa jest rozmową z przyjacielem” 

„Modliłam się, ale Bóg mnie nie wysłuchał” 

„Dlaczego mam się modlić do Boga, przecież On już i tak wszystko wie” 

„Nie będę Bogu zabierać czasu” 

„Modlitwa zmienia świat” 
 

Co myślisz o tych wypowiedziach? 
 

2. Nauka modlitwy u Jezusa. 

Uczniowie byli ludźmi żyjącymi bardzo blisko Jezusa, kiedy chodził On po Izraelu, 

uzdrawiał i nauczał. Widzieli też, jak wiele czasu spędzał na modlitwie. 
 

Mk 1,35 „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i 

tam się modlił.” 

Łk 5,16 „On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.” 

Łk 6,12-13 „W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 

dwunastu, których też nazwał apostołami” 

 

Uczniowie zauważyli, jak ważna była dla Jezusa rozmowa z Ojcem. To spostrzeżenie 

tak ich zaintrygowało, że sami poprosili: „Panie naucz nas się modlić” (Łk 11,1) 

W Biblii tylko jeden jedyny raz jest mowa o tym, że uczniowie proszą Jezusa, by ich 

czegoś nauczył. Prośba ta jest zadziwiająca, tym bardziej, że uczniowie byli 

pobożnymi Żydami, więc już jako dzieci nauczyli się modlić. Znali Psalmy i Księgi 

modlitewne Biblii, już od dawna modlili się o stałych porach. Nauczyli się tego w 

domach rodzinnych, jednak zauważyli, że Jezus modli się inaczej! Ma On zaufanie do 

Boga, modlitwa jest dla Niego prawdziwą rozmową, z przekonaniem o tym, że Bóg 

słyszy. Uczniowie odkryli, że nie umieli modlić się tak, jak ich Mistrz. Jezus chce, by 

ludzie, którzy do Niego należą, mieli takie samo zaufanie Boga Ojca jak On. Jezus 

uczy swoich uczniów modlitwy, w ten sposób kieruje uwagę uczniów na to, co 

najistotniejsze. 
 

Pytania: 

1. Co dla Ciebie jest najistotniejsze w modlitwie? 

2. Jak do niej podchodzisz? 



 

 

Przeczytaj Łk 11,1-4 i przemyśl w ciszy i spokoju,  
jak Jezus rozmawia z Bogiem? 

Które prośby wydają się Tobie szczególnie ważne? 
Opisz treść tych próśb własnymi słowami! 

   

 

 

 "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) 
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