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Tydzień III   - SPOTKANIE 
 

Medytacja 1 - Mt 6, 5-15; Temat: Modlitwa – Moje spotkanie z Bogiem 
1.  Stanięcie w obecności Bożej. 

2.  Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób 

czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. 

 

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie scenę, jak uczniowie proszą Jezusa by ich nauczył modlitwy i Jego 

odpowiedź. Spróbuj uczestniczyć w tej scenie, przyglądaj się, słuchaj, bądź uważny. 

Prośba o owoc modlitwy: Prośmy o dar spotkania z Bogiem na modlitwie. 

 

1. „…Wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego…”  
Modlimy się we wspólnocie, na mszy świętej, w rodzinie. Tym razem Jezus mówiąc: „ wejdź do 

swej izdebki, zamknij drzwi” zachęca nas do modlitwy indywidualnej, do osobistego spotkania z Ojcem. 

W naszym życiu codziennie spotykamy się z innymi ludźmi – w pracy, sklepie, na ulicy. Najczęściej 

pozdrawiamy się krótkim „dzień dobry” albo wymieniamy przelotnie kilka słów. Jeśli chcemy, aby 

doszło do spotkania, które buduje i wzmacnia wzajemne więzi, to musimy zatrzymać się; znaleźć czas i 

miejsce, gdzie jest spokojnie, znika presja braku czasu i można swobodnie porozmawiać. 

Podobnie jest z naszą modlitwą, naszym spotkaniem z Bogiem. Wymaga to świadomej decyzji, 

ciągłych wyborów, a niekiedy wręcz walki, aby wyszarpnąć kawałek codzienności, znaleźć czas i miejsce 

na modlitwę. Powinniśmy je wybrać tak, aby sprzyjało modlitwie – spotkaniu z Bogiem. 

Jezus rozpoczyna lekcję modlitwy od wywołania imienia Ojca. My również powinniśmy rozpoczynać 

modlitwę tak jak On, wzywając imienia Boga Ojca, który jest Ojcem wszystkich. On nie tylko daje życie 

każdemu człowiekowi, ale podtrzymuje je nieustannie, otacza opieką, troszczy się o nie. W trakcie 

modlitwy powinniśmy zadbać o to, aby nie tylko mówić o swoich radościach, potrzebach czy kłopotach, 

ale i posłuchać, co Bóg chce nam powiedzieć. 

2. „…Niech przyjdzie królestwo Twoje…” 
Po wezwaniu Boga, jako Ojca, Jezus nakazuje nam prosić: „ Niech się święci Twoje imię; niech 

przyjdzie Twoje królestwo!”. Przyjmijmy wobec Stwórcy postawę służebnego oddania, aby mógł On 

realizować w nas i przez nas swoje dzieło; aby Jego imię znane było wszystkim i aby przez nas, nasze 

ręce przychodziło także Jego królestwo. Tymi słowami wyrażamy także pragnienie, aby nasze działanie 

dla Niego i Jego królestwa było skuteczne i owocne. Na ile jest w nas pragnienie budowania Królestwa 

Bożego wszędzie tam, gdzie przebywamy? Czy nasza wiara wpływa na naszą postawę w pracy, na 

wypełnianie obowiązków, na to, jak przeżywamy z Bogiem każdy dzień, w rodzinie z najbliższymi, jak 

budujemy relacje ze spotykanymi ludźmi? Czy w naszych pragnieniach, decyzjach i czynach 

uwzględniamy wolę Bożą? Czy zawierzamy nasze życie Bogu i prosimy, aby nam pobłogosławił? 

3. „...Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili…”   

Kolejnym darem, o który Jezus nakazuje nam się modlić, jest przebaczenie: „ I przebacz nam 

nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”. Jezus uzależnia odpuszczenie 

naszych grzechów od wzajemnego przebaczenia i pojednania. Pojednanie z Ojcem jest możliwe pod 

warunkiem budowania pośród ludzi królestwa niebieskiego, które jest królestwem zgody, jedności, 

miłości i pokoju. Nie można sławić imienia Ojca, który jest miłosierny, jeżeli sami nie okazujemy 

miłosierdzia tym, którzy wobec nas zawinili. Nie ma możliwości budowania królestwa Bożego w 

postawie wrogości, zawziętości i niechęci wobec braci. Dar przebaczania uwalnia nas od tych postaw i 

czyni zdolnymi do miłości Boga, bliźnich i siebie samego. Czy jest w nas postawa przebaczania tym, 

którzy nas skrzywdzili? Czy nie nosimy w naszych sercach poczucia krzywdy? Czy potrafimy każdego 

dnia, zanim położymy się spać, przebaczyć naszym winowajcom, ale również samemu sobie, pamiętając 

o Bożym miłosierdziu? 

Rozmowa końcowa: Porozmawiajmy z Jezusem o tym, co się wydarzyło w czasie modlitwy; na temat 

spraw dotyczących mojego życia, nowych pragnień, decyzji. Prośmy także, aby Modlitwa Pańska była 

nam szczególnie droga i bliska w tych sytuacjach, w których doznajemy krzywdy ze strony ludzi lub też 

sami jesteśmy powodem cierpienia innych.    

Ojcze nasz....     

    Pamiętaj o spisaniu poruszeń, refleksji...                                          


