
Punkta (Mt 6, 7-15) 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak 

poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie 
podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 
poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź 
wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i 
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, 
abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.  

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 
niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych 
przewinień". 

 
Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, 
decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego 

Majestatu. 
Wprowadzenie I (Wyobrażenie miejsca): Ustalenie miejsca jakby się je widziało. 

Postarajmy się wyobrazić sobie całą tę scenę. Proszę zobaczyć oczyma wyobraźni, całą tę 
scenę. Jak Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Może warto zwrócić uwagę na szczegóły, 
a więc gdzie siedzą, czy ktoś jeszcze im towarzyszy a może są tylko sami? Posłuchajmy w 

wyobraźni ich rozmowy. Spróbujmy się odnaleźć w tej scenie, jak słuchamy Jezusa, jak 
bezpośrednio do mnie mówi te słowa. 
Wprowadzenie II (Prośba): Prosić Boga Pana naszego o to, czego chcę i pragnę. Prośmy 

o przebaczające serce każdej osobie. 
 

1. JEZUS MÓWI. 
Warto na początku zobaczyć jak często Jezus rozmawia z uczniami. Jak cierpliwie za 

każdym razem im tłumaczy różne kwestie, ile w tym spokoju. Robi to od pierwszego 

momentu powołania apostołów, aż do chwili, kiedy wstępuję do Ojca – np. uczniowie 
podążający do Emaus. 

W tej perspektywie popatrzmy na nasze rozmowy z Jezusem. Jak w różny sposób do 

nas dociera, przez Pismo Święte, przez Sakramenty czy też przez modlitwę. Jak jest 
obecny w naszej historii życia. Pewno każdy inny nauczyciel już dawno by się zniechęcił, 

ale nie Jezus. To raczej my czasami przypominamy nadpobudliwych uczniów, którzy już 
chcieliby mieć efekty, którym trudno poczekać do końca rozmowy czy którzy chodzą 
sobie na wagary. 

 
2. BÓG, KTÓRY JEST OJCEM. 

Jezus uczy nas modlitwy w której zwracamy się do Boga słowami „Ojcze”. Trudno w 
tej modlitwie nie robić odniesień do naszego ojca ziemskiego, tym niemniej zachęcam aby 
spróbować odwrócić perspektywę. To znaczy, że Bóg Ojciec jest punktem odniesieniem a 

nasz ziemski ojciec jest tylko Jego odbiciem, jego naśladowcą, a nie odwrotnie. Zwróćmy 
uwagę również, że Bóg Ojciec jest ojcem NASZYM, a więc nie tylko moim czy moich 
przyjaciół czy mojej rodziny. To Ojciec tych, których lubię ale i tych którzy wyrządzili mi 

krzywdę, którzy zawinili względem mnie. 
 

3. PRZEBACZENIE – KLUCZ DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO. 
To czasami może być już nudne, ciągłe przypominanie o przebaczeniu. Ale to ciągłe 

przypominanie może pokazuje jak to jest ważne i istotne. Pamiętajmy, że przebaczenie to 

nie wymazywanie z pamięci. Z przebaczeniem wiąże się również pozwolenie sobie na 
wybaczenie. Nie tylko komuś wybaczam, ale dopuszczam myśl, że potrzebuję wybaczenia 

od kogoś.  
Jak to jest w moim życiu, w ostatnim czasie, z wybaczeniem? 

Rozmowa końcowa + Ojcze nasz 


