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Ojcze mój  

Ewangelia Mateusza 6:5-15 

"Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na 
rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w 
swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi. 
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od 
ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze 
potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! 9 Zwracajcie się do Boga tak: 
Nasz Ojcze w niebie, 
niech Twoje święte imię będzie uwielbione! 

Niech nadejdzie Twoje królestwo. 
Niech Twoja wola wypełnia się 

na ziemi tak, jak w niebie. 
Zapewnij nam codzienny pokarm. 
Przebacz nam nasze grzechy, 
tak jak my przebaczamy tym, 
którzy zawinili wobec nas. 
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie 

i wybaw nas od złego. 
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie 
wybaczycie, i On wam nie wybaczy." 

Rozważania 

Dzisiaj zwrócimy uwagę na pierwsze słowa "Modlitwy Pańskiej". Najpierw jednak zauważ, jak 
Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie modlili się na pokaz, żeby tylko wyglądać na bardzo 
duchowych i świętych, powtarzając na okragło te same zwroty, byle tylko dużo i szybko. 
Dlaczego? Pan Jezus chce abyśmy zrozumieli, że Bóg naprawdę słucha naszych modlitw. Jezus 
chce abyśmy modlili się mając pewność i ufność, że Bóg, jak dobry ojciec, zawsze nas wysłucha, 
troszczy się o nas i odpowiada na modlitwy swoich dzieci.  Pragnie też, żebyśmy do modlitwy 
podchodzili przede wszystkim z uwielbieniem w naszych sercach i na naszych ustach, chwaląc 
Boga za to kim jest, że zawsze jest blisko nas, nasz Bóg i Ojciec. 

1. Zastanów się nad zwrotem: "niech Twoje święte Imię będzie uwielbione". Starsze 
tłumaczenia mają: "niech się święci Imię Twoje". W jaki sposób oddajesz honor i cześć 
Imieniu Bożemu? Jak mógłbyś to robić? 

2. Jakie znaczenie mają dla ciebie słowa, że Bóg jest twoim Ojcem? Jaki to ma wpływ na to, 
jak teraz będziesz podchodził do modlitwy i jak  będziesz się do Niego zwracał? 

3. Mając na uwadze, że nasze modlitwy powinny przede wszystkim chwalić i wywyższać 
Boga, jak powinno  zmienić się twoje życie modlitewne i jak powinna zmienić się treść 
twoich modlitw? 

"Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo 
nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś 
naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. 
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Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, 
moc i chwała — na wieki." 

- przekład Nowe Przymierze. 

 


