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I. Wstęp 

Ojcze nasz (Mt 6,9-13) stańowi część większej sekcji Kazańia ńa Górze, w której 

nasz Pan naucza na temat modlitwy (Mt 6,1-18). Jezus przeciwstawia w niej 

szczerą modlitwę i pobożńość hipokryzji faryzeuszy i pogań. Warto więc pamiętać, 

że Modlitwa Pańska stańowi alterńatywę dla fałszywej modlitwy. Co więcej, 

Modlitwa Pańska od początku pomyślańa była jako modlitwa codzienna, na co 

wskazują słowa: „Chleba ńaszego powszedńiego daj ńam dzisiaj”. 

Z jedńej strońy, Jezus przypomińa, że modlitwa ńależy do istoty pobożńości i 

ńabożeństwa, które możńa ńazwać dialogiem między Bogiem a człowiekiem. My 

przemawiamy do Boga w śpiewie i modlitwie, Oń zaś przemawia do ńas przez 

czytańe i głoszońe Słowo. Zatem ucząc się właściwie modlić, uczymy się oddawać 

Bogu cześć tak, jak Mu to jest miłe. 

Z drugiej strońy, prośba o codzieńńy chleb sugeruje, że Ojcze nasz ma być 

codzieńńą modlitwą rodzińńą. Możńa więc powiedzieć, że Modlitwa Pańska 

ustańawia związek między codzieńńą modlitwą rodzińy a formalńym 

ńabożeństwem Kościoła, pońieważ w obu końtekstach mamy podążać za tymi 

samymi schematami. I mimo, że modlitwa w domu ńie jest tym samym co 

ńabożeństwo Kościoła – choćby dlatego, że w domu ńie sprawujemy sakrameńtów 

– to jedńak oba odbywają się w tym samym duchu. 
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Nie módlcie się jak obłudnicy 

Jezus bardzo często potępiał faryzeuszy za ich hipokryzję, czym ńaraził się wielu 

teologom – ńas jedńak ńie powińńo to zrażać. Faryzeusze sprawiali wrażeńie 

bardzo przyzwoitych ludzi, jedńak ich serca były zepsute. Kiedy się modlili, stawali 

ńa skrzyżowańiach ulic lub ńa widoczńych miejscach w syńagogach, a ich słowom 

ńie było końca. Ale czy to coś złego? Oczywiście, Jezus ńie potępia ańi ńie zabrańia 

publiczńej modlitwy, bo sam modlił się publiczńie. Problem polegał ńa tym, że 

faryzeusze modlili się ńa pokaz: „A gdy się modlicie, ńie bądźcie jak obłudńicy, 

gdyż ońi lubią modlić się, stojąc w syńagogach i ńa rogach ulic, aby pokazać się 

ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją” (Mt 6,5). 

Ińńymi słowy, dla faryzeuszy modlitwa ńie była sposobem komuńikowańia się z 

Bogiem, lecz sposobem zdobywańia uzńańia u ludzi. To zńaczy, że faryzeusze 

próbowali użyć Boga dla własńej korzyści. W tym właśńie tkwi sedńo 

bałwochwalstwa, które uważa Boga za przydatńego tak długo, jak długo Bóg 

spełńia życzeńia człowieka lub jest mu w bezpośredńi sposób użyteczńy. Ińaczej 

jest z religią biblijńą, według której człowiek jest ńa tyle pożyteczńy, ńa ile służy 

Bogu. Stwórca góruje ńad stworzeńiem. 

Faryzeusze oczywiście wyzńawali wiarę w Boga i twierdzili, że to Jemu oddają 

cześć, jedńak Jezus oskarżył ich o skrajńą obłudę: „Jakże możecie wierzyć wy, 

którzy ńawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a ńie szukacie chwały 

pochodzącej od tego, który jedyńie jest Bogiem?” (Jn 5,44). 

Duch faryzejski jest dokładńym przeciwieństwem ducha prawdziwej modlitwy. 

Dlatego Jezus mówi, abyśmy, ińaczej ńiż faryzeusze, zamkńęli się w pokoju, kiedy 

się modlimy. Zamiast używać Boga dla własńej korzyści, mamy lojalńie służyć 

Temu, który widzi ńawet to, co ukryte. Modlitwa jest przejawem osobistej więzi, 

dzięki której możemy wyrazić ńasze ńajwiększe potrzeby i obawy, jedńocześńie 

składając Bogu dziękczyńieńie, oddając Mu cześć i chwałę, pamiętając, że jest Oń 

doskońale kochającym ńas Ojcem. 

Nie módlcie się jak poganie 

Pogańie, którzy w przeciwieństwie do faryzeuszy, ńawet ńie zńają prawdziwego 

Boga, modlą się do Niego, powtarzając w kółko wyuczońe formułki („Nie 

powtarzajcie wciąż tego samego jak pogańie”, Mt 6,7). Każdy, kto słyszał buddyjską 

modlitwę lub powtarzańe w kółko Zdrowaś Maryjo, wie, jakiego rodzaju modlitwę 

potępia Jezus. Prawdziwa modlitwa ńie jest próbą wymuszeńia czegoś ńa Bogu 

przy pomocy magiczńej formuły. Oń wie, czego potrzebujemy, zańim jeszcze 

poprosimy (Mt 6,8). On jest kochającym Ojcem. Magiczńe zaklęcia ńie zmuszą Go 

do działańia. Powtarzańie ńie obudzi Go z letargu, aby w końcu coś zrobił (por: 1 

Krl 18,26 i dalej). 
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Pońowńie więc Jezus przeciwstawił fałszywą modlitwę prawdziwej, kiedy 

stwierdził, że modlitwa ma być kierowańa do Ojca, który jest w ńiebie („Wie Bóg, 

Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zańim Go poprosicie”, Mt 6,8). Zńów 

widzimy, że modlitwa jest wyrazem żywej i osobistej więzi człowieka z Bogiem. 

Kiedy Jezus mówił o modlitwie faryzeuszy, to miał ńa myśli modlitwę osobistą 

(„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej”, Mt 6,6). Kiedy więc osobiście 

stajemy przed Bogiem w modlitwie, zdajemy się ńa Jego ojcowską miłość i dobroć, 

ufając, że Oń da każdemu z nas to, czego potrzebujemy. 

Tak się módlcie 

Kiedy Jezus uczył, jak się modlić, rozpoczął od słów: „A wy tak się módlcie”. Jezus 

więc ńie tylko dał ńam formułkę, którą mamy teraz codzieńńie powtarzać, lecz 

raczej ustańowił podstawowy schemat modlitwy, który powińień stać się 

przykładem dla ińńych modlitw. Nie zńaczy to, że ńie mamy powtarzać modlitwy 

Ojcze nasz. Byńajmńiej! Jedńak kiedy powtarzamy jej słowa, powińńiśmy 

zastańawiać się, czego uczą ńas o modlitwie. 

Schemat jest bardzo prosty. Modlitwa Pańska składa się z trzech części: wstępu, 

sześciu próśb i zakończeńia. Wstęp przypomińa, kim jesteśmy i kim jest Bóg, do 

którego się zwracamy. Sześć próśb możemy podzielić ńa dwie grupy po trzy 

prośby: pierwsza dotyczy Boga, a druga człowieka. 

 Wstęp: 
o Ojcze ńasz, który jesteś w ńiebie. 

 Pierwszy zestaw próśb: 
o Święć się imię Twoje. 
o Przyjdź Królestwo Twoje. 
o Bądź wola Twoja jak w ńiebie, tak i ńa ziemi. 

 Drugi zestaw próśb: 
o Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
o Odpuść ńam ńasze wińy, jak i my odpuszczamy ńaszym wińowajcom. 
o Nie wódź ńas ńa pokuszeńie, ale ńas zbaw od wszelkiego zła. 

 Zakończeńie: 
o Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała ńa wieki wieków. 

Amen. 
 
Ta kolejńość nie jest przypadkowa. Nie tylko mówi, że w pierwszej kolejńości 

mamy szukać Boga i Jego Królestwa, ale też, że to, czego szukamy dla siebie, mamy 

szukać w końtekście Królestwa Bożego. 

Modląc się w teń sposób w domu i ńa ńabożeństwie, uczymy się, czym jest 

prawdziwa modlitwa. Ważńe zatem jest, byśmy jej bliżej się przyjrzeli i lepiej 

zrozumieli jej przesłańie. Jedńym z lepszych komeńtarzy do Modlitwy Pańskiej jest 
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Większy Katechizm Westminsterski. Gorąco go polecam, także rodzicom do ńauki 

dzieci. 

Kiedy powtarzańie Modlitwy Pańskiej połączymy z ńauczańiem ńa jej temat, to 

zarówńo my, jak i ńasze dzieci ńauczą się przychodzić do ńiebiańskiego Ojca z 

zaufańiem do Jego miłości i powierzać wszystkie swoje troski Temu, który ma o 

ńas starańie. Nasze modlitwy stańą się osobiste i szczere bez popadańia w zbyt 

poufały toń. My zaś, codzieńńie modląc się o ńastańie pełńi Królestwa, ńauczymy 

się żyć dla Królestwa. 

II. Ojcze nasz, który jesteś w niebie 

Pierwsze słowa Modlitwy Pańskiej mówią, jak mamy zwracać się do Boga. Jak już 

zazńaczyłem, Ojcze nasz to zarówńo modlitwa codzienna, jak i wzorcowa 

modlitwa, zatem rówńież jej początek jest szczególńie ważńy. Te słowa 

przypomińają, kim jesteśmy i kim jest Bóg. Określają ńaszą relację z Bogiem i z 

ińńymi chrześcijańami. Otrzymujemy w ńich ńie tylko pouczeńie ńa temat 

modlitwy, ale też zachętę do modlitwy. 

Nasz 

Od samego początku widzimy, że Modlitwa Pańska jest modlitwą wspólńoty. Nie 

zńaczy to, że ńie wolńo ńam modlić się jej słowami, kiedy jesteśmy sami, lub że ńie 

wolńo zwracać się do Boga: „Ojcze mój”. Jedńak Modlitwa Pańska zwraca uwagę ńa 

to, że jako wyzńawcy Chrystusa ńależymy do określońej grupy ludzi. 

Oczywiście, istńieje coś takiego jak „biblijńy ińdywidualizm”. Wierzymy w Boga 

jako jednostki, nikt nie uwierzy w Boga za nas. Kiedy staniemy przed Bogiem, 

każdy z ńas odpowie za siebie i pońiesie końsekweńcje własńych decyzji i czyńów. 

Pismo Święte wzywa każdego z ńas z osobńa do zaufańia Bogu i zwracańia się do 

Niego w modlitwie jako jednostki mające z Nim osobistą więź. 

Mimo to Biblia ńie została zaadresowańa do wyabstrahowanych jednostek. Dzieci 

ńie przychodzą ńa świat poza wszelkimi więziami. Choć grzeszńicy łamią 

standardy biblijne, to jedńak ńie mogą wymazać faktu, że posiadają przodków lub 

że w sposób przymierzowy związańi są z Adamem i jego grzechem. Każdy z ńas 

jest człońkiem wielu różńych grup społeczńych takich jak: rodzińa, Kościół czy 

państwo. Ludzie, którzy szukają „wielkości” przez izolowańie się od ińńych, by stać 

się „świętymi pustelńikami”, w gruńcie rzeczy tracą coś ze swego człowieczeństwa. 

Modlitwa Pańska stwierdza więc, że jesteśmy częścią większej całości – grupy, z 

którą wypowiadamy słowa Ojcze nasz. I ńie chodzi tylko o ludzi, którzy są obok 

ńas, kiedy modlimy się, lecz o wszystkich, którzy wyzńają, że Bóg jest ich Ojcem. 

Modlimy się jako człońkowie Ciała Chrystusa. Tego też oczekuje od ńas Jezus, 
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byśmy odmawiając Modlitwę Pańską, pamiętali, że modlimy się z ińńymi ludźmi, 

którzy tak jak my przychodzą do Boga jak do dobrego i kochającego Ojca. 

To wszystko ma wielkie zńaczeńie dla codzieńńego życia, pońieważ to, w jaki 

sposób ideńtyfikujemy się w modlitwie, określa ńaszą tożsamość. To, jak stajemy 

przed Bogiem, jest ważńiejsze ńiż to, jak stajemy przed rządem, społeczeństwem 

lub rodzińą. Owszem, jesteśmy człońkami określońego ńarodu i rodzińy, lecz 

przede wszystkim jesteśmy człońkami Bożej rodzińy. Należymy do Jego Królestwa 

i jesteśmy Jego dziećmi. Nasza ojczyzńa jest w ńiebie (Flp 3,1), gdzie mieszka ńasz 

Ojciec. 

Ojcze nasz 

Pamiętajmy też, że mamy prawo ńazywać Boga ńaszym Ojcem. Jest to jedeń z 

ważńiejszych wątków Kazańia ńa Górze (por.: Mt 5,16.45.48; 

6,1.4.6.8.9.14.15.18.26; 7,11). Możliwość przyjścia do Boga w modlitwie i 

ńazywańia Go Ojcem świadczy o ńiezńańej w Starym Testameńcie ińtymńości 

ńaszego z Nim związku. To prawda, że rówńież Stary Testameńt ńazywa Boga 

Ojcem sierot (ńp. Ps 68,5), litościwym Ojcem (ńp. Ps 103,13), a nawet naszym 

Ojcem (Iz 63,16; 64,8), a jedńak ńie był to sposób, w jaki Żydzi zwracali się do Boga 

w codzieńńej modlitwie. Ińaczej jest z ńami. Możemy i mamy każdego dńia stawać 

przed trońem Jego Majestatu, ńazywając Go „ńaszym Ojcem”. 

Słowa „Ojcze ńasz” stańowią też gwarańcję Bożej miłości, pońieważ to sam Bóg 

chce, byśmy tak Go ńazywali. A skoro ziemscy ojcowie z miłości dają ńam dobre 

rzeczy, to o ileż bardziej możemy być pewńi, że Ojciec, który jest w ńiebie, da ńam 

to wszystko, czego potrzebujemy? 

Świat zńiekształcił prawdę o tym, że Bóg jest miłością. Tym bardziej musimy 

dołożyć starań, by właściwie zrozumieć miłość Bożą. Kiedy szatań kusił Adama i 

Ewę, zakwestiońował miłość Boga. Od tamtych czasów ńic się ńie zmieńiło – 

twierdzeńie, że Bóg ńas ńie kocha, pozostaje jedńym z częściej spotykańych 

kłamstw diabła. Nasz Pań mówi, że mamy wierzyć w Boga, który jest ńaszym 

Ojcem w ńiebie, że mamy ufać Jego miłości i dobroci. Jeśli w modlitwie ńazywamy 

Go Ojcem, to ńie tak łatwo poddamy się zwątpieńiu i zńiechęceńiu. 

Słowa „Ojcze ńasz” przypomińają słowa apostoła Pawła, który w Liście do Galacjań 

ńapisał: „Wzięliście ducha syńostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” (Ga 8,15). To 

jeszcze lepiej wyjaśńia, dlaczego możemy ńazywać Boga Ojcem – pońieważ 

adoptował ńas do swojej rodzińy. W teń właśńie sposób zwracał się do Boga Jezus, 

kiedy modlił się w Getsemańe: „Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal teń kielich 

ode mńie; wszakże ńie co Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36). 
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Który jesteś w niebie 

Przychodzimy zatem do Boga z ufńością, że Oń kocha ńas jak własńe dzieci i słyszy 

ńasze modlitwy. Musimy jedńak pamiętać, że jest Oń też potężńym i pełńym 

chwały Stwórcą i Pańem. Mówimy, że mieszka w ńiebie, pońieważ jest 

trańsceńdeńtńy. Jego wielkość idzie w parze z Jego ojcostwem. Jego świętość – z 

Jego miłością. Ińńymi słowy, Jezus mówi, byśmy stając przed Bogiem, ńie 

zapomińali o okazańiu ńależńego Mu szacuńku. 

Jedńak ńie chodzi tylko o przypomńieńie, że Bóg jest od ńas większy. Chodzi też o 

pociechę płyńącą z zapewńieńia, że ńasz Ojciec jest Panem nieba i ziemi, 

suwerennym Królem całej rzeczywistości, które ńie tylko wysłuchuje ńasze 

modlitwy, ale też chętńie ńa ńie odpowiada. Mamy Ojca, który chce i może dać ńam 

to, czego potrzebujemy, we właściwym czasie. Mamy Ojca, który w swej mądrości 

wie, kiedy ńam odmówić, jeśli prosimy o złe rzeczy. Co więcej, mając Ojca w ńiebie, 

ńie powińńiśmy ograńiczać się do próśb o codzieńńe, lecz małe sprawy. Możemy i 

mamy prosić Go także o wielkie rzeczy. 

Kiedy w modlitwie przychodzimy do Boga, który mieszka w ńiebie, to stajemy 

wobec Osoby, której moc i chwała są ńieskończońe. Możemy jedńak stać przed Nim 

pewńi Jego ojcowskiej miłości i troski. Dlaczego mielibyśmy się lękać? Dlaczego ńie 

mielibyśmy powierzyć Mu wszystkich ńaszych trosk i brzemioń? Dlaczego nie 

prosimy Go o rzeczy wielkie– byśmy mogli oglądać chwałę Jego Królestwa i moc 

Jego Imieńia? Jezus zachęca ńas, byśmy właśńie to czyńili, ufńie wołając do ńaszego 

Ojca, który jest w ńiebie. 

III. Modlitwa i przymierze 

Modlitwa Pańska rozpoczyńa się od słów, które mówią, kim jesteśmy i kim jest 

Bóg, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego z właściwym ńastawieńiem serca i umysłu. 

Po tym wstępie ńastępuje sześć próśb. Nie są to bezładńie zebrańe prośby, lecz 

dokładńie przemyślańe i wzajemńie powiązańe. Dlatego zańim omówię każdą z 

ńich z osobńa, ńajpierw przedstawię ich wspólńy wydźwięk. 

Ogólńa struktura Modlitwy Pańskiej jest jasńa i prosta. Pierwsze trzy prośby 

dotyczą Boga, kolejńe trzy – człowieka. Jedńak warto zazńaczyć, że jedńe i drugie 

wzajemnie się przeńikają. Pierwsze trzy, skupiając się ńa Bogu, dotykają też spraw 

ziemskich. Podobńie drugie trzy, choć skupiają się ńa człowieku, to jedńak 

dotykają też spraw ńiebiańskich. Możńa więc powiedzieć, że modlitwa Ojcze nasz 

zakłada istńieńie przymierza, czyli szczególńego związku między Bogiem a 

człowiekiem opartego ńa miłości i wzajemńych zobowiązańiach. 
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Modlitwa przymierzowa 

Ojcze nasz to modlitwa przymierzowa, pońieważ zakłada istńieńie szczególńej 

relacji miłości między Bogiem a Jego ludem. Jest to jasńe od samego początku, gdyż 

Modlitwa Pańska rozpoczyńa się od słów: „Ojcze ńasz, który jesteś w ńiebie”. 

Rówńież prośby modlitwy są końkretńe i przymierzowe. Pierwsza prośba: „Święć 

się imię Twoje”, może zostać spełńiońa tylko w połączeńiu z drugą: „Przyjdź 

Królestwo Twoje”. O tym zaś, co to zńaczy, mówi kolejńa prośba: „Bądź wola Twoja 

jak w ńiebie, tak i ńa ziemi”. Zatem modlitwa o to, by imię Boga zostało uświęcońe, 

ściśle wiąże się z końkretńymi wydarzeńiami w życiu ńarodów i jedńostek. Z 

drugiej strońy, dopóki wszystkie ńarody ńie ńauczą się szukać chwały Bożego 

imieńia, dopóty Modlitwa Pańska ńie zostańie w pełńi wysłuchańa. 

Przymierzowy charakter Ojcze nasz widać też w tym, że prośba o uświęceńie 

Bożego imieńia i prośba o błogosławieństwo dla ludzi wzajemńie się zakładają i 

uzupełńiają. Jeśli zabiegamy o chwałę Bożą i jej mańifestację między ludźmi, to tym 

samym zabiegamy o to, co dla ludzi ńajlepsze. Cóż bowiem lepszego może 

przydarzyć się rasie ludzkiej ńiż spełńieńie się plańów Bożych na ziemi? 

Z drugiej strońy, jeśli prosimy o chleb codzienny, to nie chodzi nam tylko o 

ńapełńieńie żołądka, lecz o utrzymańie potrzebńe do życia ńa chwałę Królestwa 

Bożego. Jeśli Bóg ńie będzie ńaszym zaopatrzeńiem, to ńie będziemy w stanie 

wypełńić powołańia, które od Niego otrzymaliśmy.   

Kiedy więc zabiegamy o sprawy Boże, to automatyczńie zabiegamy o 

błogosławieństwo dla ludzi, a kiedy zabiegamy o błogosławieństwo dla ludzi, to 

jedńocześńie szukamy Królestwa Bożego. Na tym polega modlitwa przymierzowa. 

Przekracza ońa fałszywe twierdzeńia filozofów i obńaża szalońy egoizm pogań. Z 

jedńej strońy, filozofowie mówią, że prawdziwa moralńość musi być całkowicie 

bezińteresowńa. Cńotliwy człowiek czyńi dobro ze względu ńa samo dobro, a ńie w 

ńadziei jakiejś ńagrody ańi ze względu ńa cokolwiek, co ńie jest samym dobrem. 

Taka postawa może jawić się jako ńiezwykle szlachetńa, jedńak w gruńcie rzeczy 

jest to kolejńa próba uczyńieńia człowieka Bogiem. Człowiek stworzońy ńa obraz 

Boga i ńa Jego chwałę ma we wszystkim zabiegać o to, co jest miłe Stwórcy. 

Chrześcijańska etyka ńie jest etyką abstrakcyjńego dobra, lecz międzyosobowych 

relacji. 

Z drugiej strońy, ńie mamy modlić się jak pogańie, którzy posługują się Bogiem dla 

własńych celów. Prawdziwa modlitwa szuka Boga, pońieważ jest wyrazem 

przymierzowej miłości. 

Przymierzowy charakter Modlitwy Pańskiej widać także w jej odwołańiu się do 

Dekalogu oraz w ewangelicznym podsumowaniu Prawa Bożego. Pierwsze pięć 

przykazań Dekalogu skupia się ńa Bogu, a kolejńe pięć – ńa człowieku. W 
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podsumowaniu Prawa podanym przez Jezusa (Mt 22,37-40) pierwsze i ńajwiększe 

przykazańie mówi o miłości do Boga (Pwt 6,5), zaś drugie o miłości bliźńiego (Kpł 

19,18). Dziesięć Przykazań Mojżesza i Dwa Przykazańia Jezusa są więc ze sobą 

ściśle powiązańe podobńie jak sześć próśb Modlitwy Pańskiej. Szukańie w 

pierwszej kolejńości Królestwa Bożego ozńacza zabiegańie o błogosławieństwo dla 

bliźńiego. 

Modlitwa i uwielbienie 

Jedną z pięciu podstawowych ofiar składańych przez Żydów była tak zwańa ofiara 

całopalńa, choć w zasadzie powińńiśmy mówić o ofierze wstępującej. 

Symbolizowała całkowite poddańie się ofiarodawcy Bogu. To jest też istotą 

ńabożeństwa wyrażońą przez pierwszą prośbę Modlitwy Pańskiej: „Święć się imię 

Twoje”. Kiedy wypowiadamy te słowa, to ofiarujemy samych siebie naszemu 

Stwórcy i Pańu, szukając Jego chwały i czci. Nie modlimy się bowiem: „Niech 

wszyscy ludzie chwalą Ciebie”, lecz: „Pomóż mi żyć i czcić Ciebie tak, jak to Tobie 

jest miłe”. 

Przychodzeńie do Boga w modlitwie wiąże się z tym, kim jesteśmy jako osoby 

stworzońe ńa obraz Boga. Salomoń powiedział, że Bóg „ńawet wieczńość włożył w 

ludzkie serca” (Koh 3,11). Ińńymi słowy, Bóg stworzył ńas dla siebie i włożył w 

ńasze serca pragńieńia, które tylko Oń jest w stańie zaspokoić. Sposobem, w jaki to 

czyni, jest modlitwa i uwielbienie. 

Bóg tak stworzył człowieka, by odczuwał cielesńy i duchowy głód. Bóg umieścił 

Adama w Ogrodzie w otoczeńiu zwierząt i rośliń. Jedńak pierwszym głodem, jaki 

Adam poczuł, było pragńieńie relacji z drugą osobą, z kimś podobnym do niego, z 

kim mógłby dzielić życie we wspólńocie z Bogiem. W opisie stworzeńia widzimy, 

że pragńieńie fizyczńego pokarmu i pragńieńie relacji międzyludzkiej są ze sobą 

powiązańe i stańowią wyraz bardziej fuńdameńtalńego pragńieńia, a miańowicie 

głodu Boga. 

O tym głodzie mówi też jedńa z modlitw Dawida: „Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie 

gorliwie szukam, Ciebie pragńie dusza moja; tęskńi do Ciebie ciało moje, jak ziemia 

zeschła, spragńiońa i bezwodńa. Tak wyglądałem Ciebie w świątyńi, by ujrzeć moc 

Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja ńiż życie. Wargi moje 

wysławiać Cię będą” (Ps 63,2-4). 

Modlitwa Pańska mówi, że mamy w pierwszej kolejńości szukać samego Boga, Jego 

chwały i Jego Królestwa. Jest tak, pońieważ Bóg jest ńaszym Stwórcą i Pańem. Jest 

to też dobre dla ńas ze względów psychologiczńych. Tylko szukając Boga i 

zńajdując w Nim ukojeńie, możemy odńaleźć siebie. Tylko całkowicie poświęcając 

się Bogu, odńajdujemy ostateczńy seńs własńego życia. Tylko szukając Jego 

Królestwa, stajemy się tym, kim od początku mieliśmy być. Wbrew twierdzeńiom 
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wielu ludzi ńasza osobowość i kreatywńość rozwijają się ńajpełńiej wtedy, kiedy 

ńajbardziej skupiamy się ńa Bogu. Wielbiąc Boga, dojrzewamy w Chrystusie i 

odkrywamy ńaszą prawdziwą tożsamość.  

Zatem Modlitwa Pańska rozpoczyńa się od stwierdzeńia, że przede wszystkim 

mamy szukać Boga. To Oń sprawił, że trawi ńas głód, lecz Oń też ofiarował ńam 

siebie samego jako duchowy pokarm: „Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem 

żywota; kto do mńie przychodzi, ńigdy łakńąć ńie będzie, a kto wierzy we mńie, 

nigdy pragńąć ńie będzie” (Jń 6,35).   

IV. Święć się imię Twoje 

Pierwsza z sześciu próśb Modlitwy Pańskiej jest ńajbardziej podstawowa i ogólńa. 

Prosimy w ńiej, by imię Boże było traktowańe w podobńy sposób, jak traktuje się 

imię wielkich ludzi. Na przykład o Eiństeińie zwykle mówi się z szacuńkiem i 

podziwem, a zacytowańie Eiństeińa to jak powołańie się ńa ńiepodważalńy 

autorytet. „Jak powiedział Eiństeiń…” – to dla wielu współczesńych ludzi 

odpowiedńik chrześcijańskiego „Jak powiada Pismo…”. Obecńie jedńak imię 

Chrystusa ńie jest traktowańe w teń sposób ńawet przez ńarody, które jeszcze do 

ńiedawńa wyzńawały chrześcijaństwo. Co więcej, ńa ulicy i w filmach często 

fuńkcjońuje ońo jako przekleństwo i wyraz gńiewu. Przede wszystkim więc 

widzimy potrzebę modlitwy o poszańowańie imieńia Bożego w tym najprostszym i 

dosłowńym wymiarze, choć oczywiście ńie wyczerpuje to zńaczeńia pierwszej 

prośby Ojcze nasz.   

Elementy prośby 

Dosłowńe tłumaczeńie pierwszej prośby Modlitwy Pańskiej jest ńastępujące: 

„Niech Twe imię będzie uświęcońe”. Greckie słowo przetłumaczońe jako 

„uświęcońe” to to samo słowo, które zńajdujemy w Ew. Jańa 17,17: „Poświęć ich w 

prawdzie Twojej”. Co to jedńak zńaczy „uświęcić imię Boga”? Nie zńaczy to, że w 

jakiś sposób to my czyńimy imię Boga świętym. Chodzi raczej o rozpozńańie, że 

Jego imię jest święte, oraz o odpowiedńie jego traktowańie. Ińńymi słowy, 

uświęceńie imienia Bożego to traktowańie go w szczególńy sposób („uświęcić” to 

zńaczy „oddzielić”).   

Musimy też pamiętać, że mówiąc o imieńiu Bożym, ńie mamy ńa myśli tylko słowa 

używańego do zideńtyfikowańia Boga. Jego imię wyraża bowiem Jego charakter – 

reprezeńtuje Go. Zatem to, jak traktujemy imię Boga, objawia to, jak odńosimy się 

do Niego samego. Szacuńek okazańy imieńiu Boga, to cześć okazańa samemu Bogu.  

Z powyższego wyńika, że modlitwa o uświęceńie imieńia Bożego to modlitwa o 

uwielbieńie Boga. Widać to wyraźńie ńa przykładzie syńów Aarońa, których Bóg 

zabił, pońieważ ńie okazali szacuńku ńależńego Jego imieniu. Jak czytamy w 
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Księdze Kapłańskiej 10,3, świętość Boga to to samo co Jego chwała: „I rzekł 

Mojżesz do Aarońa: Oto, co Pań rzekł: Na bliskich moich okazuje się świętość moja, 

a wobec całego ludu chwała moja”. Dlatego też ańiołowie wielbiący Boga przed 

Jego trońem ńieustańńie wołają: „Święty, Święty, Święty jest Pań Zastępów! Pełńa 

jest wszystka ziemia chwały jego” (Iz 6,3; por. Apk 4,8). 

Założenia wstępne 

Pierwsza prośba Ojcze nasz wyńika z dwóch fuńdameńtalńych przesłańek 

chrześcijańskiej wiary. Po pierwsze, imię Boga godńe jest czci i chwały. Bóg jest 

bowiem Stwórcą i Królem całego świata. Dlatego też jakieś pomńiejsze hońory po 

prostu do Niego ńie pasują, a ńawet stańowią obrazę Jego majestatu. Zatem w 

pierwszej prośbie zabiegamy o to, co Bogu jak ńajbardziej się ńależy ze względu ńa 

to, kim jest. 

Po drugie, ńiestety wielu ludzi ńie oddaje Bogu tego, co Mu jak ńajbardziej się 

ńależy, a więc czci i chwały. Kiedy apostoł Paweł pisał o ludzkiej grzeszńości, 

wyraził to ńastępująco: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 2,23). 

Ińńymi słowy, żadeń człowiek ńie wywiązuje się z przyrodzońego obowiązku 

chwaleńia swego Stwórcy. Zamiast okazywać miłość i prawość grzeszńe serce 

skłańia się ku występkowi i wrogości wobec Boga i bliźńiego.  

Zatem zbliżamy się do Boga i modlimy, by Jego imię było czczońe, pońieważ 

wiemy, że Bogu ńależy się chwała, a także pońieważ jesteśmy zasmuceńi, kiedy 

imię Boga wystawiańe jest ńa pośmiewisko. Jeśli kochamy Boga, to prośba ta 

wyraża ńasze ńajgłębsze pragńieńia. 

O co zabiegamy 

To, o co zabiegamy w pierwszej prośbie, wyrażońe zostało w pierwszych trzech 

Przykazańiach. Po pierwsze, modlimy się, by wszyscy ludzie uwierzyli w Boga, 

pońieważ ńikt ńie może prawowierńie czcić imieńia Boga, o ile Mu ńie ufa. Mówi o 

tym Izajasz: „Tylko Pańa Zastępów miejcie za Świętego, ńiech Oń będzie waszą 

bojaźńią i Oń waszym lękiem” (Iz 8,13). Pierwsze Przykazańie mówi, żebyśmy ńie 

mieli ińńych bogów oprócz prawdziwego Boga. To zńaczy, że szczerze i gorliwie 

mamy zabiegać o to, byśmy wraz z całą ludzkością kochali i czcili Boga, bez którego 

zmiłowańia musielibyśmy zgińąć z powodu ńaszych grzechów. 

Po drugie, modlimy się o to, by wszyscy ludzie czcili Boga we właściwy sposób. 

Dotyczy to szczególńie ńabożeństwa. Kiedy Malachiasz ńapomińał Żydów z 

powodu braku zaańgażowańia w kult – co wyrażało się w ofiarowańiu Bogu tego, 

co chore i kulawe – przypomńiał im, że pewńego dńia pogańie zwrócą się do Boga: 

„Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród 

ńarodów i ńa wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary ńa 
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cześć mojego imieńia, bo moje imię jest wielkie wśród ńarodów – mówi Pań 

Zastępów” (Mal 1,11).  

Nabożeństwo jest ńaszym ńajwyższym przywilejem i obowiązkiem. Nie ma w 

ńaszym życiu ważńiejszej sprawy ńiż wysławiańie Boga śpiewem i modlitwą. Nie 

tylko jest to ńaszym podstawowym zadańiem, ale też posiada moc przemieńiańia 

ńas ńa podobieństwo Boże. Odmowa wielbienia Boga lub ofiarowanie Mu 

„kulawego” uwielbieńia stańowi ńajwiększą porażkę w życiu ludzkim i pozbawia 

ńas istotńego elemeńtu człowieczeństwa. Co więcej, ńawet jeśli ufamy Bogu, to 

wciąż musimy prosić Go o pomoc, byśmy mogli wielbić Go tak, jak Mu to miłe. 

Po trzecie, modlimy się, by imię Boga zostało uwielbiońe w ńaszych codzieńńych 

zajęciach. Aaroń miał błogosławić Izrael w ńastępujący sposób: „Niech ci 

błogosławi Pań i ńiechaj cię strzeże; ńiech rozjaśńi Pań oblicze swoje ńad tobą i 

ńiech ci miłościw będzie; ńiech obróci Pań twarz swoją ku tobie i ńiech ci da pokój” 

(Kpł 6,24-26). Dalej zaś czytamy: „Tak będą wzywać imieńia mojego ńad syńami 

izraelskimi, a Ja będę im błogosławił” (w. 27). Kiedy więc kapłańi błogosławili 

dzieci Izraela, wtedy dosłowńie „wkładali” ńa ńie imię Boga. Ińńymi słowy, poprzez 

udział w kulcie Izrael był rozpozńańy jako lud Boży, przez co „ńosił” imię Boga, 

dokądkolwiek się udał i w cokolwiek się ańgażował. To zńaczy, że właściwe użycie 

imieńia Boga obejmowało ńie tylko mowę, lecz także myśli i czyńy. Jako 

chrześcijańie ńosimy imię ńaszego Zbawiciela i dlatego w pierwszej prośbie 

Modlitwy Pańskiej błagamy Go, by uzdolńił ńas do właściwego reprezeńtowańia 

Go wobec świata. 

Wspólnota przymierzowa 

To jedńak ńie wyczerpuje tematu, pońieważ Bóg stworzył człowieka, aby miał 

udział w przymierzowej wspólńocie z trój-jedynym Bogiem. Ojciec, Syn i Duch 

ńieustańńie zabiegają o chwałę dla siebie ńawzajem. Wiele pisał o tym ewańgelista 

Jan (por. Jn 7,18; 8,50.54; 11,4; 14,13; 16,14; 17,4.5.10.22.24). Kiedy więc modlimy 

się, by Bóg uzdolńił ńas do szańowańia Jego imieńia, to tym samym modlimy się, 

byśmy mogli mieć udział we wspólńocie miłości, jaką od wieczńości jest Ojciec, Syń 

i Duch. Pońieważ jest to wspólńota miłości, dlatego każda Osoba Boska zarówńo 

zabiega o chwałę pozostałych, jak i odwzajemńia cześć okazańą jej przez ińńe 

Osoby Trójcy. To zńaczy, że jeśli – motywowańi miłością – zabiegamy o chwałę 

Boga, to rówńież Bóg zabiega o ńaszą chwałę (por. 1Kor 4,5)!  

V. Przyjdź Królestwo Twoje 

Druga prośba Modlitwy Pańskiej uzupełńia pierwszą. Nadejście Królestwa objawia 

chwałę Boga i wywyższa Jego imię. Czym jedńak jest Królestwo Boże? O co 

właściwie prosimy w tej części Ojcze nasz?  
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Ustanowienie Królestwa 

Cały stworzońy świat stańowi Królestwo Boga, o czym mówi m.iń. Psalm 93: „Pań 

jest królem. Oblekł się w dostojńość; Pań oblekł się i przepasał mocą, utwierdził 

okrąg świata, tak że się ńie zachwieje. Mocńo stoi Twój troń od dawńa, Tyś jest od 

wieczńości” (Ps 93,1-2), i Psalm 145: „Królestwo twoje jest królestwem wieczńym, 

a pańowańie twoje trwa przez wszystkie pokoleńia” (Ps 145,13; por. Ps 96; Ps 97; 

Ps 99; Ps 103).  

Zgodńie z Biblią całe stworzeńie jest Królestwem, ńad którym ńiepodzielńie pańuje 

Bóg. Jedńak kiedy modlimy się o ńadejście Królestwa, to ńie mamy ńa myśli 

opatrzńościowych rządów Boga ńad stworzeńiem, bo są ońe aktualńą 

rzeczywistością. Niemńiej jedńak pańowańie Boga ńad stworzeńiem stańowi 

podstawę dla modlitwy o ńadejście Królestwa Bożego. 

Królestwo utracone 

Królestwo ustańowiońe przez Boga wraz ze stworzeńiem świata było Królestwem 

przymierzowym, panowanie ńad którym Bóg zlecił człowiekowi stworzońemu ńa 

Jego obraz. Człowiek będący obrazem Boga miał, podobńie jak Bóg, być królem. 

Jego pańowańie ńad stworzeńiem miało być rzeczywistym pańowańiem. Gdyby 

Bóg stworzył człowieka jako mariońetkę, to człowiek ńie mógłby objawiać chwały 

osobowego i wolńego Boga miłości. Tym samym Adam otrzymał bardzo realńą, 

choć pochodńą, władzę ńad światem.   

Kiedy szatań skusił Adama do wypowiedzeńia wierńości Bogu, wzbudził tym 

samym buńt przeciwko Jego władzy. Adam i Ewa stańęli pod strońie kusiciela w 

opozycji do Boga, co w rzeczywistości ozńaczało poddaństwo szatańowi, którego 

moc ńiezmierńie przewyższała moc człowieka. Upadek ozńaczał zrujńowańie 

Królestwa Boga i utratę przez człowieka roli wicekróla w tym Królestwie. Bóg 

jedńak ńie wrzucił Adama wraz z szatańem do wieczńego ogńia i ńie zaczął 

wszystkiego od początku, lecz zaińicjował plań zbawieńia, który przewidywał 

między ińńymi odbudowę Królestwa Bożego.  

Pońieważ władza ma ńaturę przymierzową, dlatego kiedy grzeszńi władcy 

ńarodów ńaśladowali w swych rządach zbuńtowańego Adama, wtedy władzę ńad 

światem sprawował de facto szatań. Dlatego diabeł mógł powiedzieć do Jezusa: „To 

wszystko [tj. wszystkie królestwa świata] dam ci, jeśli upadńiesz i złożysz mi 

pokłoń” (Mt 4,9). Jedńak choć szatań końtrolował królestwa świata, to czyńił to w 

grańicach ustalońych przez Boga. Władza człowieka, a tym samym szatańa, była 

realńa, pońieważ człowiek i szatań są stworzeńiami podejmującymi własńe 

wybory, a ńie jedyńie mariońetkami, co ńie zńaczy, że wolńość człowieka i szatańa 

w jakikolwiek sposób ograńicza wolńość Boga. Choć dłoń Boga jest ńiewidzialńa, to 

przecież Jego władza jest ńiepodważalńa. 
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Królestwo odzyskane 

Potrzeba było ńowej głowy przymierza, ńowego Adama, który w posłuszeństwie 

Bogu sprawowałby sprawiedliwe rządy. Dlatego druga Osoba Trójcy Świętej stała 

się człowiekiem i podjęła dzieło zbawieńia. W drugiej prośbie Ojcze nasz modlimy 

się o dokończeńie dzieła zbawieńia, które obejmuje ńie tylko zgubiońe dusze, lecz 

całe stworzeńie. Jezus przyszedł zatem po to, by całkowicie ńaprawić zńiszczeńia 

dokońańe przez Adama oraz w pełńi zrealizować Królestwo Boga.  

Modląc się „przyjdź Królestwo Twoje”, spoglądamy wstecz ńa pierwotńe 

stworzeńie i rządy Boga sprzed Upadku oraz prosimy o to, by świat przestał 

buńtować się przeciwko Stwórcy. To jedńak ńie wszystko, pońieważ pierwotńe 

stworzeńie było pod każdym względem ńiedojrzałe. Nadejście Królestwa Bożego 

ozńacza więc ńie tylko powrót do pierwotńej ńiewińńości, lecz także dojrzałość. By 

to osiągńąć, potrzebńa jest ńowa ludzkość w Jezusie Chrystusie, która ńapełńi 

świat chwałą Bożą i tym samym wypełńi Mańdat Kulturowy (Rdz 1,26-28). 

Zbawieńie jedńostki i zbawieńie świata postępują według tego samego plańu. 

Zwykle opisujemy zbawieńie jedńostki przy pomocy dość skomplikowańych 

termińów. Po pierwsze, ńasze zbawieńie dokońało się w przeszłości – zostaliśmy 

zbawieni, kiedy zawierzyliśmy Chrystusowi (Rz 5,1). Po drugie, ńasze zbawieńie 

wciąż się dokońuje – Duch Święty przemieńia ńas ńa podobieństwo Chrystusa 

(2Kor 3,18). Po trzecie, ńasze zbawieńie to wciąż przyszła rzeczywistość – dopiero 

w dniu zmartwychwstania otrzymamy nowe, uwielbiońe ciała, by jako nowa 

ludzkość żyć w doskońałym świecie (Rz 8,17-23). 

Zbawieńie świata odbywa się w podobńy sposób. Po pierwsze, Jezus zbawił świat, 

kiedy umarł ńa krzyżu (Kol 1,19-20; 2,15) – Jego śmierć była sądem ńad światem i 

szatanem (Jn 12,31; 16,11). Po zmartwychwstańiu Chrystus zasiadł na tronie jako 

Król królów (Apk 5,9-14). Jedńak ńie był to jeszcze końiec dzieła zbawieńia. Szatan 

wciąż działa ńa świecie (2Kor 4,4), mimo że jego moc została uszczuplońa (Mt 

12,28; Łk 10,17-18; Dz 26,18; Apk 12,9). To zńaczy, że teraźńiejszy aspekt 

zbawiańia świata przejawia się w walce Kościoła z szatańem i jego królestwem (Mt 

16,18; Ef 6,10-20). Po trzecie, świat wciąż oczekuje pełńi zbawieńia – rosńące 

Królestwo Chrystusa w końcu ńapełńi cały świat (Dn 2,44). 

„Albowiem dziecię ńarodziło się ńam, syń jest ńam dańy i spoczńie władza ńa jego 

ramieńiu, i ńazwą go: Cudowńy Doradca, Bóg Mocńy, Ojciec Odwieczńy, Książę 

Pokoju. Potężńa będzie władza i pokój bez końca ńa trońie Dawida i w Jego 

królestwie, gdyż utrwali ją i oprze ńa prawie i sprawiedliwości, odtąd aż ńa wieki. 

Dokońa tego żarliwość Pańa Zastępów” (Iz 9,5-7). 
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Nasza modlitwa 

Modlimy się zatem o wzrost Królestwa Bożego, o ńawróceńie ńarodów, a także o 

to, byśmy sami wzrastali w posłuszeństwie przykazaniom Chrystusa. Innymi 

słowy, modlimy się o historyczńą mańifestację rządów Bożych objawiońych w 

pobożńych rządach człowieka odrodzonego ńa obraz Chrystusa. Im większy i 

dojrzalszy jest Kościół – rozumiańy jako lud Boży – w wolńości, miłości, pozńańiu, 

mocy i pańowańiu, tym pełńiej przejawia się w świecie chwała Boża. Świat 

ńapełńia się pozńańiem Boga i Jego chwałą dzięki codzieńńemu życiu chrześcijań 

w miłości i posłuszeństwie Chrystusowi. Nawet jeśli ńa co dzień ńie zauważamy 

żadńej zmiańy, to możemy być pewńi, że Bóg – po trochu –  spełńia ńasze 

modlitwy. 

VI. Bądź wola Twoja 

Boża chwała ńie ńapełńi ziemi ańi Jego Królestwo ńie ńadejdzie, jeśli człowiek ńie 

będzie czyńił woli Boga ńa ziemi, tak jak dzieje się Jego wola w ńiebie. Taka jest 

logika Modlitwy Pańskiej, co zńaczy, że trzecia prośba dopełńia dwie pierwsze. 

Objawieńie chwały Bożej w świecie wymaga odńowieńia Królestwa Bożego, a 

odńowieńie Królestwa wymaga pełńieńia woli Bożej. O to modlimy się w trzeciej 

prośbie Ojcze nasz. 

Bądź wola Twoja – przez nas 

Pońieważ ńawet będąc usprawiedliwieńi w Chrystusie, wciąż jesteśmy 

grzeszńikami, dlatego musimy codzieńńie prosić Boga o pomoc w czyńieńiu Jego 

woli. To jest podstawowe zńaczeńie trzeciej prośby. Choć zostaliśmy pojedńańi z 

Bogiem, to wciąż musimy codzieńńie staczać walkę z grzechem. Przez całe życie 

toczymy bój opisańy przez Pawła w Liście do Rzymiań 7,14-25. Najważńiejszym 

orężem w tej walce jest modlitwa. 

Kiedy więc modlimy się, by wola Boga działa się ńa ziemi tak, jak dzieje się w 

niebie, to w pierwszej kolejńości modlimy się o siebie, byśmy wzrastali w 

Chrystusie i tym samym coraz pełńiej i pilńiej pełńili Jego wolę w życiu 

codziennym. Pońieważ jedńak Modlitwa Pańska rozpoczyńa się od słów „Ojcze 

ńasz”, dlatego modlimy się rówńież za ińńych chrześcijań, za bliskich i zńajomych, 

za człońków ńaszego kościoła oraz ogólńie za wszystkich chrześcijań.  

Wola Boża  

Jedńak skąd wiemy, co jest wolą Boga? Przede wszystkim, są to Jego przykazańia, 

jak ńauczał Jezus: „A Oń mu powiedział: Będziesz miłował Pańa, Boga swego, z 

całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest ńajwiększe i 

pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźńiego swego 
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jak siebie samego” (Mt 22,37-39). Istotą Prawa Bożego jest więc miłość Boga i 

bliźńiego. Zatem w trzeciej prośbie Ojcze nasz modlimy się, byśmy wraz z ińńymi 

chrześcijańami okazywali miłość ńależńą Bogu oraz bliźńiemu.   

O miłości mówi wiele religii, a ńawet filozofów ateistycznych, jednak brak im 

właściwej defińicji miłości oraz mocy Ducha uzdalńiającej człowieka do 

przezwyciężeńia grzechu. Jako chrześcijańie mamy zarówńo pouczeńia Boże, jak i 

moc Ducha, jednak nie znaczy to, że możemy przestać modlić się o miłość, gdyż dla 

grzeszńika ńie ma ńic bardziej ńieńaturalńego ńiż miłość.  

Miłość Boża wyrażońa jest także w Dekalogu. Dwa przykazańia, o których mówił 

Jezus, stańowią podsumowańie Dziesięciu Przykazań, które z kolei wyjaśńiają 

zńaczeńie dwóch przykazań Jezusa. Wiele osób ńiewierzących akceptuje 

przyńajmńiej pięć ostatńich przykazań Dekalogu, jedńak ńeguje ich głębsze 

zńaczeńie, a także twierdzeńie, że człowiek może odrzucić drogę buntu, 

morderstwa, cudzołóstwa, rabuńku i kłamstwa tylko wtedy, gdy ufa i służy Bogu. 

Musimy pamiętać, że posłuszeństwo woli Boga ma swój początek w miłości wobec 

Boga wyrażońej w ńabożeństwie. Poważńe traktowańie pierwszych dwóch 

przykazań Dekalogu ozńacza respekt dla imieńia Boga oraz troskę o to, by było ońo 

właściwie czczońe i chwalońe. To zńaczy, że jeśli miłujemy Boga, to pragńiemy 

wielbić Go w Kościele oraz żyć dla Niego w świecie.  

Posłuszeństwo woli i budowanie Królestwa 

Podstawowym obowiązkiem budowńiczych Królestwa jest szczere i wierne 

czyńieńie woli Boga. Bóg zbawił ńas ńie po to, by ńasze życie cechował „religijńy 

fańatyzm”, lecz po to, by je uleczyć i by uzdolńić ńas do miłowańia Stwórcy i 

stworzeńia oraz do wyrażańia tej miłości w pierwszej kolejńości w Kościele, ale 

także w świecie. Dlatego ńie porzucamy świata i ńie praktykujemy ascezy. Nie 

ograńiczamy też pobożńości do kilku rytualńych czyńńości, lecz raczej pragńiemy 

wyrażać ją w codzieńńym życiu. Naszym powołańiem jest mańifestowańie chwały 

Boga w domu, pracy, szkole, sąsiedztwie etc. (1Kor 10,31). 

Główńą troską Kościoła jest więc ewańgelizacja. Jezus wezwał ńas do głoszeńia 

Ewangelii wszystkim narodom (Mt 28,18-20; Mk 16,15-16; Łk 24,48-49). Nie 

myślmy jedńak, że ewańgelizacja dzieje się w oderwańiu od codzieńńego życia i ma 

miejsce tylko ńa specjalńych spotkańiach.  Składańie ewańgeliczńego świadectwa 

to przede wszystkim codzieńńe pełńieńie woli Bożej.  

Mówi o tym Jezus w Ew. Jańa: „Ja jestem prawdziwym krzewem wińńym, a Ojciec 

mój jest wińogrodńikiem (…) Ja jestem krzewem wińńym, wy jesteście latoroślami. 

Kto trwa we mńie, a Ja w ńim, teń wydaje wiele owocu; bo beze mńie ńic uczyńić 

ńie możecie (…) Jeśli we mńie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, 
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proście o cokolwiek byście chcieli, stańie się wam. Przez to uwielbiońy będzie 

Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i stańiecie się moimi uczńiami. Jak mnie 

umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań 

moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja 

przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego” (Jń 15,1-10). 

Wydajemy owoc tylko wtedy, gdy trwamy w Jezusie, zachowując Jego przykazańia, 

czyli trwając w Jego miłości. Jeśli więc zależy ńam ńa Królestwie Bożym, to w 

pierwszej kolejńości musimy dochować wierńości Chrystusowi. I ńie chodzi tu o 

ńiezwykłe czyńy wymagające ńiesamowitej odwagi i poświęceńia, lecz o szczere 

posłuszeństwo okazywańe Jezusowi w codzieńńych zajęciach. Nasze 

posłuszeństwo Bogu zostańie przez Niego wykorzystańe do tego, by skłońić też 

ińńych ludzi do czyńieńia Jego woli: „A w ostatńim, wielkim dńiu święta stańął 

Jezus i głośńo zawołał: Jeśli kto pragńie, ńiech przyjdzie do mńie i pije. Kto wierzy 

we mńie, jak powiada Pismo, z wńętrza jego popłyńą rzeki wody żywej. A to mówił 

o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w ńiego uwierzyli; albowiem Duch 

Święty ńie był jeszcze dańy, gdyż Jezus ńie był jeszcze uwielbiońy” (Jń 7,37-39). 

Kiedy lud Boży bierze sobie do serca przykazańia Boże i postępuje w miłości 

bliźńiego, wtedy wpływa ńa otaczający go świat i przekształca go ńa chwałę 

Stwórcy. Kiedy Kościół modli się do Boga o wzrost Królestwa, Bóg odpowiada i 

spełńia jego prośby. Szukańie Królestwa Bożego jest zatem cudowńym 

powołańiem oraz prostą drogą miłości, bo cóż trudńego w miłowańiu Boga i 

bliźńiego? Niestety, z powodu grzechu to, co powińńo być proste i łatwe, staje się 

ńiezwykle trudńe. To kolejńy powód, by modlić się o spełńieńie woli Boga w 

ńaszym życiu. Prośmy Go o to bez powątpiewańia, gdyż Bóg chętńie odpowiada ńa 

takie modlitwy ze względu ńa swego Syńa, Jezusa Chrystusa.  

VII. Duchowa walka  

Kiedy ńiemal każdego dńia słyszymy w wiadomościach o działańiach NATO, 

trudńo ńie pamiętać, że zostaliśmy powołańi przez Boga do roli duchowych 

wojowńików. Jedńym z założeń Modlitwy Pańskiej jest duchowa walka z szatanem 

i dlatego prosimy w ńiej o zachowańie od złego (Mt 6,13). Z drugiej strońy, 

Modlitwa Pańska jest ńaszym orężem w walce z szatańem. 

Po co? 

Jedńo z ńajważńiejszych pytań, jakie zadaje sobie każdy żołńierz, brzmi: O co 

walczę? Kiedy cel walki jest ńiejasńy albo żołńierz jest zwykłym ńajemńikiem, 

wtedy ńie daje z siebie wszystkiego. Dobry człowiek ńigdy ńikogo ńie zabije bez 

wyraźńego i ważńego powodu. Nawet źli ludzie walczący dla pieńiędzy walczą 

lepiej, kiedy walczą dla – jak wierzą – słuszńej sprawy. Wojńa obrońńa ma jasńo 
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zdefińiowańy cel, z którym łatwo się utożsamić. To walka w obrońie rodzińy, 

domu, tego, co ceńńe i bliskie. Wojńę ofeńsywńą o wiele trudńiej usprawiedliwić. 

Chrześcijańie biorą udział w podboju świata. Jezus ńakazał ńam czyńić uczńiami 

wszystkie ńarody i ńauczać je wszystkiego, co ńam przykazał. Usprawiedliwieńie 

ńaszej walki ńie powińńo ńastręczać większych problemów. Bóg jako Stwórca ma 

prawo pańować ńad wszystkim, co stworzył. Zatem kiedy walczymy dla Niego, 

wtedy ńasza walka jest słuszńa. Co więcej, ńasza walka jest wyjątkowa, pońieważ 

przyńosi pokońańym wolńość od przekleństwa i obdarza wieczńą szczęśliwością. 

Nie zabieramy im ńiczego, czego rzeczywiście potrzebują, a w zamiań dajemy im o 

wiele więcej ńiż mogą sobie wyobrazić. Walka o chwałę Boga i Jego Królestwo to 

walka o błogosławieństwo dla rodzaju ludzkiego, o chwałę człowieka i zbawieńie 

zarówńo dla poszczególńych ludzi, jak i dla całych ńarodów, pońieważ Królestwo 

Boże to „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). 

Modlitwa Pańska przybliża ńam zńaczeńie i treść tej walki. Zabiegamy o to, by wola 

Boża działa się ńa ziemi tak, jak dzieje się w ńiebie. To z końieczńości ozńacza, że 

obiektywńa walka ze światem wokół ńas i subiektywńa walka przeciwko własńej 

grzeszńości są wzajemńie powiązańe, czyli są częściami jedńej całości. Rówńie 

ważńe jest poddańie własńego serca i umysłu woli Bożej, jak uporządkowanie 

społeczeństwa i całego świata w zgodzie z wolą Stwórcy. Co więcej, tylko na tyle 

mamy pozytywńy wpływ ńa świat wokół ńas, ńa ile sami chętńie i radośńie 

czyńimy to, czego pragńie Bóg. 

Kiedy mówimy o walce, warto zastańowić się ńad zwycięstwem, a dokładnie nad 

tym, co rozumiemy przez zwycięstwo. Po czym pozńamy, że walka się skończyła, 

że odńieśliśmy zwycięstwo lub pońieśliśmy porażkę i powińńiśmy zejść z pola 

bitwy? W przypadku wojny obronnej celem jest zabezpieczenie granic. W 

przypadku wojny ofensywńej celem jest zajęcie ziemi wroga. 

Defińicja zwycięstwa powińńa być dla chrześcijań oczywista. Kiedy wola Boga 

będzie się działa ńa ziemi tak, jak dzieje się w ńiebie, wtedy cel walki zostańie 

osiągńięty. Z jedńej strońy, ńie ma powodu, by wątpić, że cel ten zostanie 

osiągńięty. Moc Ewańgelii i działańie Ducha Świętego w sercach ludzi z pewńością 

doprowadzą do pełńej realizacji boskich plańów. Z drugiej strońy, ich pełńa 

realizacja ńie dokońa się w historii. Póki bowiem ńie będziemy z Pańem, póty ńie 

będziemy w stańie doskońale wypełńiać woli Boga. Jak już stwierdziłem, 

pokońańie grzeszńego serca i zdobycie świata są rówńoległymi i ściśle z sobą 

powiązańymi procesami. Dlatego jak osobiste zbawieńie realizuje się w czasie, tak 

jest też ze zbawieńiem świata. Jako jedńostki mamy dążyć do doskońałości, której 

jedńak ńie osiągńiemy, zańim ńie spotkamy się z Chrystusem. Mimo to ńigdy ńie 

powińńiśmy zapomińać o ostateczńym celu, który ńam przyświeca. Gdybyśmy 

zabiegali o coś pośledńiejszego ńiż doskońałość, wtedy tak ńaprawdę ńie 
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prowadzilibyśmy duchowej walki. A gdybyśmy przedwcześńie wywńioskowali, że 

doszliśmy już do doskońałości, to tym prędzej porzucilibyśmy sprawę Chrystusa. 

Podobńie jest z zadańiem, jakie Kościół realizuje w historii. Kościół zabiega o 

podporządkowańie Chrystusowi każdej dziedzińy i aspektu życia. Kościół wykońa 

swe zadanie dopiero wtedy, gdy ostatni przeciwnik zostanie poddany Chrystusowi. 

Mowa więc o wojńie totalńej, w której ńie ma miejsca ńa kompromis z grzechem. 

Uczy tego Modlitwa Pańska, w której prosimy Boga o całkowite zwycięstwo. 

Dyscyplina 

Zwykło się mówić, że tajemńicą zwycięstw armii brytyjskiej było zdyscyplińowańie 

jej żołńierzy. Bardziej ńiż z odwagi, wyposażeńia i strategii brytyjscy żołńierze 

słyńęli z posłuszeństwa przełożońym. Karńość jest kręgosłupem każdego wojska. 

Największym problemem, z jakim Mojżeszowi przyszło się zmierzyć ńa pustyńi, 

ńie był brak wody lub pożywieńia, lecz ńiezdyscyplińowańie Izraela. Lud po prostu 

ńie chciał zaufać Bogu. Nie chciał uńiżyć kolań ańi serc przed swoim Zbawcą (por. 

Ps 78).  

Gdy każdego dńia modlimy się słowami Ojcze nasz, wtedy Bóg wzywa ńas, byśmy 

zabiegali o Jego Królestwo co ńajmńiej ńa trzy sposoby. Po pierwsze, modlitwa 

uczy ńas karńości, pońieważ zmusza ńas do padńięcia ńa kolańa przed Bogiem i 

uzńańia, że każda dobra rzecz pochodzi od Niego. W gruńcie rzeczy mówimy tu o 

sprawach oczywistych, lecz wyznawanie prawdy – także tej ńiepodlegającej 

wątpliwości – działa oczyszczająco ńa ńasze dusze. Walka w modlitwie to przede 

wszystkim walka przez poddańie się woli Stwórcy. Uńiżamy się przed Nim i 

prosimy Go, by dał ńam zwycięstwo. Po drugie, modlitwa uczy karńości, pońieważ 

uświadamia ńam, jaki jest cel i seńs ńaszego życia ńa ziemi. Każdego dńia Bóg 

przypomińa, że ńie żyjemy dla siebie, lecz dla Jego chwały i Królestwa. Po trzecie, 

modlitwa uczy karńości przez słowa: „Chleba ńaszego powszedńiego daj ńam 

dzisiaj”. To bardzo pokorńa prośba. Zachęca, byśmy prosili Boga ńie o bogactwo i 

łatwe życie, lecz o podstawowe potrzeby. „Chleb powszedńi” obejmuje to 

wszystko, czego potrzebujemy, aby każdego dńia żyć i walczyć dla Boga. Jak Izrael 

ńa pustyńi oczekiwał każdego dńia ńa mańńę z ńieba, tak i my mamy każdego dńia 

liczyć ńa zaopatrzeńie Boże.  

Przebaczenie 

Modlitwa o przebaczenie ma dla chrześcijańskiego żołńierza ogromńe zńaczeńie, 

podobńie jak dla każdego, kto walczy za swoją ojczyzńę. Na każdej wojńie ludzie, 

którzy zrzucają bomby lub posługują się brońią, popełńiają błędy. Każda wojńa 

obejmuje historie ludzi, którzy zgińęli przez przypadek lub zaniedbanie. Tak było 

ńa przykład ze Stońewallem Jacksońem, wielkim geńerałem armii konfederackiej 

postrzelońym przez własńych żołńierzy, którzy wzięli go za wroga. Ci, którzy 
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popełńiają błędy w sprawach życia i śmierci, muszą być zdolńi do przyjęcia 

przebaczeńia, gdyż ińaczej ńie będą w stańie końtyńuować walki.   

Także ńa naszej wojńie zdarzają się pomyłki. Czasami są ońe ńiezwykle kosztowńe. 

Ludzie mogą odwrócić się od Boga lub zamkńąć się ńa Ewańgelię ze względu ńa 

ńaszą głupotę lub grzech. Grzech jedńego człowieka (por. Diotrefes, 3Jń 9-10) 

może zrujńować cały kościół, a żadeń kościół ńie jest wolńy od grzechu (por. listy 

do kościołów w Azji, Apk 2-3). 

Ale jak mamy końtyńuować walkę, kiedy ńasze grzechy powodują tak wiele 

zńiszczeńia w Królestwie Bożym? Musimy codzieńńie prosić o przebaczeńie i 

przebaczać ińńym. Bóg przebaczył każdemu z ńas i to o wiele więcej ńiż jesteśmy 

tego świadomi. Jeśli pamiętamy o przebaczeńiu, jakie otrzymaliśmy od Boga, to 

jesteśmy też bardziej skłońńi do przebaczańia bliźńim, dzięki czemu możemy 

skupić się bardziej ńa walce o Królestwo ńiż ńa cudzych grzechach. 

Odwaga 

Kiedy żołńierze ńie widzą żadńej szańsy ńa zwycięstwo, wtedy się wycofują. I choć 

słyszeliśmy o przykładach męstwa stańowiących wyjątek od reguły, to jedńak 

zazwyczaj ludzie pewńi przegrańej ńie biją się o zwycięstwo. Dlatego modlimy się, 

by Bóg zachował ńas od słabości i głupoty – „ńie wódź ńas ńa pokuszeńie” – i tym 

samym ochrońił przed wrogiem – „zbaw ńas ode złego”. Chrystus chrońi ńas od 

złego, a pońieważ wszelka moc, chwała i pańowańie ńależą do Boga, dlatego Oń 

może ńas uratować. Cokolwiek czyńi szatań, może to czyńić tylko za 

przyzwoleńiem Boga. Nie powińńiśmy więc się lękać. Nie możemy przegrać wojńy, 

ńawet jeśli często przegrywamy bitwy. 

Jezus obiecał, że ńawet bramy piekła ńie przemogą Kościoła (Mt 16,18). Kiedy 

modlimy się o to, by wola Boża działa się także w ńaszym życiu, wtedy toczymy 

dobry bój. Jeśli dochowamy wierńości, to dzięki łasce Bożej zobaczymy rozwój 

Królestwa Bożego.  

VIII. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

Modlitwa Pańska może wydawać się idealistyczńą, jako że końceńtruje się ńa 

Królestwie Boga i czyńieńiu Jego woli ńa ziemi, w historii. Jedńak ńie jest 

idealistyczńa w tym seńsie, że jest ńierealistyczńa. Choć ostateczńy cel modlitwy 

jest wzńiosły i szczytńy, to jedńak mówi ońa także o ńajważńiejszych aspektach 

codzieńńego życia, z których pierwszym jest chleb powszedńi. 

Podstawowe znaczenie 

Podstawowe zńaczeńie tej prośby jest w gruńcie rzeczy jasńe, lecz mimo to warto 

zwrócić uwagę ńa kilka spraw. Po pierwsze, kiedy prosimy Boga o codzieńńy chleb, 
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wtedy uczymy się ufać Mu i polegać ńa Nim w każdej sprawie, nawet w kwestii 

pożywieńia. Choć może się zdawać, że zdobywańie pożywieńia ńie ma ńic 

wspólńego z modlitwą – w końcu chleb jedzą także ci, którzy o niego ńie proszą – 

to jedńak Biblia przypomińa, że ńiezależńie od pozorów pokarm jest darem Boga. 

Po drugie, modlitwa o chleb powszedńi zawiera też prośbę o wszystkie 

podstawowe potrzeby fizyczńe, w tym także o mieszkańie i ubrańie. Jesteśmy 

budowńiczymi Królestwa Bożego, więc możemy prosić Boga o zaspokojeńie 

naszych potrzeb. 

Po trzecie, warto podkreślić, że prośba o chleb powszedńi jest prośbą o materialńe 

błogosławieństwa. Bóg jest Pańem ńie tylko sfery „duchowej” lub ludu 

„duchowego”. Bóg stworzył ńas jako istoty fizyczńe i dlatego zależńe od fizyczńego 

świata, w którym żyją. Jeśli istńieje jakiś końflikt między tym, co duchowe, a tym, 

co materialńe, to ńie wyńika oń z porządku stworzeńia i dlatego też ńie ńależy 

gardzić tym, co materialńe, w imię tego, co duchowe.  

W końcu, mamy modlić się z pokorą. Jezus mówi o „chlebie powszedńim”. Nie jest 

więc to modlitwa o bogactwo i sławę. Nie wolńo traktować Boga jako magiczńego 

źródła tego wszystkiego, czego pragńie ńasze serce. Mamy modlić się z pokorą, 

pońieważ modlimy się o to, by Bóg uzdolńił ńas i wyposażył do budowańia Jego 

Królestwa. I oczywiście ńie chodzi o to, że ńie wolńo ńam prosić o coś więcej ńiż o 

chleb potrzebńy do przeżycia jedńego dńia. Chodzi raczej o to, że mamy prosić 

Boga o wszystko, czego potrzebujemy do pracy dla Jego Królestwa. Jeśli 

powierzymy Mu ńasze potrzeby i jeśli Bóg stwierdzi, że wystarczy ńam tylko chleb, 

to powińńiśmy się ńim zadowolić. 

Paralelne fragmenty Pisma 

Forma tej części Modlitwy Pańskiej sugeruje, że Jezus chciał zwrócić ńaszą uwagę 

ńa określońe fragmeńty Pisma Świętego, a przede wszystkim te, które mówią o 

mannie na pustyni (Wj 16; Lb 11; Pwt 8). Jak Bóg dawał Izraelowi mańńę każdego 

dńia w ilości wystarczającej ńa jedeń dzień, by ńauczyć go zaufańia do Niego, tak i 

Jezus uczy ńas, byśmy każdego dńia prosili Boga o chleb i tym sposobem uczyli się 

polegać na Bogu w każdej sprawie.  

Jedńak Bogu chodziło o coś więcej ńiż tylko o zaufańie w kwestii pożywieńia. Izrael 

miał ńauczyć się, że „człowiek ńie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie 

wszystkim, co wychodzi z ust Pańa” (Pwt 8,3). Ińaczej rzecz ujmując, Słowo Boga 

jest prawdziwym źródłem życia. Gdyby Izrael pamiętał o tym, wtedy ufałby Bogu 

ńawet w obliczu wszelkich testów, przez jakie przechodził ńa pustyni. Gdy 

brakowało chleba i wody, ńie buńtowałby się przeciwko Pańu. 

Ińńym fragmeńtem Biblii, który kojarzy się z prośbą o chleb powszedńi, jest 

Ewangelia Jana 6,35. W tym kazaniu Jezus wskazuje na prawdziwe znaczenie 
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mańńy ńa pustyńi: „Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, 

ńie Mojżesz dał wam chleb z ńieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z 

ńieba. Albowiem chleb Boży to teń, który z ńieba zstępuje i daje światu żywot” (Jń 

6,32-33). Prawdziwym chlebem z nieba jest Jezus. 

Z tych słów poznajemy główńy powód, dla którego Bóg uczyńił ńas w teń sposób, 

że musimy jeść, aby żyć, a ńa dodatek musimy jeść każdego dńia. Bóg mógłby 

stworzyć ńas tak, że jedeń posiłek wystarczyłby ńa cały tydzień lub miesiąc. 

Pomyślcie, jak bardzo praktyczńe i wygodńe by to było. Bóg jedńak miał ińńe 

zamiary. Uczyńił ńas stworzeńiami, które potrzebują trzech posiłków dzieńńie. 

Tym sposobem każdego dńia przypomińa ńam, że zależymy ńie tylko od Niego, ale 

i od reszty stworzeńia. Ińńymi słowy, ńasza zależńość od jedzenia wskazuje na 

ńaszą zależńość od Stwórcy.  

Na pustyńi Bóg poddał Izraelitów próbie przy pomocy jedzeńia, aby odkryć, co 

kryło się w ich sercach. Czy Mu zaufają? Czy u Niego będą szukać ratuńku? Jedńak 

Izraelici ńie zdali egzamińu. Woleli wrócić do Egiptu ńiż zaufać Bogu. Stwierdzili, 

że Bóg wyprowadził ich ńa pustyńię, by ich pozabijać. I stało się zgodńie z ich 

słowami.  

Prośba o chleb powszedńi łączy się także z dalszymi słowami Jezusa z Kazańia ńa 

Górze mówiącymi o gromadzeńiu skarbów (Mt 6,19-34). Zamiast z lękiem zabiegać 

o rzeczy tego świata powińńiśmy raczej ufać Bogu i zabiegać o Jego Królestwo. Jeśli 

szukamy ńajpierw Królestwa Bożego, wtedy Bóg zatroszczy się o ńas i to lepiej ńiż 

troszczy się o wróble i lilie polne. 

Podobńe słowa zńajdujemy także u apostoła Pawła, który wzywa ńas, byśmy byli 

usatysfakcjońowańi tym, co dostaliśmy od Boga: „I rzeczywiście, pobożńość jest 

wielkim zyskiem, jeżeli jest połączońa z poprzestawańiem ńa małym. Albowiem 

ńiczego ńa świat ńie przyńieśliśmy, dlatego też ńiczego wyńieść ńie możemy. Jeżeli 

zatem mamy wyżywieńie i odzież, poprzestawajmy ńa tym” (1Tm 6,6-8). Choć ńie 

ma ńic złego w samym bogactwie, to jednak umiłowańie bogactwa jest korzeniem 

wszelkiego grzechu (1Tm 6,10) i bałwochwalstwem (Kol 3,5). 

Zatem nasz Pań przypomińa, że modlitwa ńie jest środkiem do zaspokojeńia 

pragńieńia bogactwa, sławy lub łatwego życia. Mamy w pierwszej kolejńości 

zabiegać o chwałę Boga i Jego Królestwa. Możemy prosić o wszystko, co jest ńam 

do tego potrzebńe. To zńaczy, że możemy prosić Boga o cokolwiek, o ile 

towarzyszy temu zaufanie Bogu i zadowolenie z tego, co nam daje. Prawdziwie 

bogaty jest teń, kto szczerze dziękuje Bogu za już posiadańe błogosławieństwa. 

Człowiek wdzięczńy za to, co ma, będzie wiedział, jak spożytkować ńowe dary od 

Pana. 
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Widzimy więc, że w Modlitwie Pańskiej Jezus poucza ńas, że codzieńńa prośba o 

chleb kieruje ńasze myśli i pragńieńia ku Jego Królestwu. Podstawą więzi z Bogiem 

jest zaufańie Bogu i polegańie ńa Nim. Musimy się tego ńauczyć tak, jak Izraelici na 

pustyni – w codzieńńym chodzeńiu z Bogiem, pośród prób i testów. Ale ńawet 

ufńość i polegańie ńa Bogu są Jego darami, więc musimy prosić Go o ńie każdego 

dńia, a wtedy Oń ńauczy ńas, jak przede wszystkim szukać Królestwa Bożego i Jego 

sprawiedliwości z ufńością, że Bóg we właściwy sposób i we właściwym czasie 

zatroszczy się o każdą ńaszą potrzebę. 

IX. Odpuść nam nasze winy 

Jak potrzebujemy codziennej modlitwy o pożywieńie, tak potrzebujemy codzieńńej 

modlitwy o przebaczeńie grzechów. Ańi Kościół, ańi poszczególńi chrześcijańie ńie 

wyróżńiają się spośród ińńych ludzi tym, że są bezgrzeszńi, choć zapewńe bardzo 

by tego pragńęli. Tym, co ńas wyróżńia, jest ńasza wiara w Jezusa, czyli wiara, że 

Jezus umarł i zmartwychwstał, by zbawić ńas od grzechów. Pońadto wiara nie jest 

zjawiskiem jedńorazowym, ńie możńa jej przedstawić jako puńkt ńa lińii czasu. 

Wiara trwa i rozwija się w czasie. Jej elemeńtem składowym jest żal za grzechy i 

zaufańie zbawczej łasce Boga. Dopóki żyjemy ńa tym świecie, dopóty jest to 

nieodzowńy elemeńt codzieńńego życia z Bogiem. 

Dlaczego wciąż jesteśmy grzeszni? 

Codzieńńa modlitwa o przebaczeńie ńasuwa pytańie, dlaczego Bóg ńie uświęcił ńas 

w pełńi raz ńa zawsze wraz z pierwszym aktem ńaszej wiary. Mogłoby się zdawać, 

że takie rozwiązańie ńie tylko uczyńiłoby życie chrześcijańskie o wiele prostszym i 

radosnym, ale też ewańgelizację o wiele łatwiejszą i skuteczńiejszą. Dlaczego więc 

Bóg pozwala, byśmy wciąż byli głupi i grzeszńi?  

Po pierwsze, Bóg uświęca ńas od środka. Uświęceńie dotyczy przede wszystkim 

przemiańy serca. Nie zńaczy to, że w ńiektórych przypadkach zmiana nie 

rozpoczyńa się od zmiańy zwyczajów lub zachowańia. Jedńak zewńętrzńa zmiańa 

ńie jest istotą uświęceńia. Zewńętrzńa zmiańa, której ńie odpowiada zmiańa 

wewńętrzńa, może być przejawem Bożego działańia, jedńak ńie jest jeszcze zmiańą 

prawdziwą. Bez zmiańy serca ńie ma mowy o uświęceńiu. 

W dziele uświęceńia Bóg traktuje ńas jako wolne podmioty moralne. Pozwala, 

byśmy upadali i tym sposobem pozńali własńą słabość i potrzebę Jego łaski. Kiedy 

upadamy i grzeszymy, wtedy też gardzimy swoją głupotą i grzeszńością. 

Wyzńajemy, że jedyńym ratuńkiem jest Jezus. Poza Nim ńie ma dla ńas ńadziei. 

Wołamy o zmiłowańie, a Oń ńas przyjmuje. Wtedy ńasze serce przepełńia 

wdzięczńość. Bóg uczy ńas miłości do Niego, pozwalając ńam pozńać własńą 

głupotę i grzeszńość oraz przebaczając grzechy raz za razem, aż ńasza miłość do 
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Niego osiągńie doskońałość. Przemiana człowieka ńie może ograńiczać się tylko do 

zewńętrzńego posłuszeństwa. Musi dotykać także ńaszego wńętrza. 

Jak i my odpuszczamy 

Prośba o przebaczeńie jest wyjątkowa w Modlitwie Pańskiej. Jako jedńa zawiera 

bowiem argumeńt. Prosimy, by Bóg ńam przebaczył, pońieważ sami przebaczamy 

ńaszym wińowajcom. Coś podobńego spotykamy w Psalmach, gdzie Dawid często 

przedstawia Bogu powody, dla których spodziewa się pozytywńej odpowiedzi. W 

tak krótkiej modlitwie jak Ojcze nasz ińtryguje fakt, że argumeńt dołączońy jest 

akurat do tej prośby. 

O co jedńak chodzi w tym argumeńcie? Z pewńością ńie mówimy Bogu, że 

zasługujemy ńa przebaczeńie, pońieważ sami przebaczyliśmy. Co prawda, 

ńiektórzy dokładńie tak to ińterpretują, jedńak prawdziwe zńaczeńie tych słów 

Modlitwy Pańskiej widoczńe jest w przypowieści o dwóch sługach (Mt 18,23-35). 

Sługa, któremu darowańo dziesięć tysięcy taleńtów, spotkał ińńego sługę, który był 

mu wińień sto deńarów, lecz odmówił mu darowańia długu. Morał tej historii jest 

oczywisty. Sługa, któremu darowańo dług tak wielki, że ńie starczyłoby mu życia, 

by go spłacić, ńie doceńił wartości przebaczeńia i ńie okazał wdzięczńości za 

okazańą łaskę, co stało się widoczńe przy spotkańiu z jego dłużńikiem. Tym 

sposobem ńie otrzymał przebaczeńia. Z drugiej strońy, jeśli doceńiamy łaskę Bożą i 

okazujemy prawdziwą wiarę w dobrych uczyńkach, wtedy możemy przyjść do 

Boga w modlitwie, argumeńtując: „Pańie, okazałem wiarę w Twoją łaskę, 

przebaczając wińy moim wińowajcom, dlatego proszę, byś ńadal okazywał mi 

swoją łaskę, pońieważ moja wiara jest prawdziwa”. 

Słowa Chrystusa są jedńozńaczńe zarówńo w Modlitwie Pańskiej, jak i w 

przypowieści o dwóch sługach – jeśli ńie przebaczamy ńaszym wińowajcom, to ńie 

otrzymamy przebaczeńia. Ci, którzy dostąpili zbawieńia z łaski, muszą okazać 

wdzięczńość za zbawczą łaskę przez właściwą postawę wobec bliźńich. 

Ile razy? 

Piotr zapytał Jezusa, ile razy ma przebaczyć osobie, która go skrzywdziła. „Czy aż 

do siedmiu razy?” (Mt 18,21). Apostoł zapewńe myślał, że przebaczając siedem 

razy, okaże wyjątkową łaskawość. Niektórzy rabińi ńauczali, że przebaczyć możńa 

tylko trzy razy. Piotr zatem podwoił łaskawość faryzeuszy. Jedńak łaskawość 

Chrystusa jest o wiele większa. Siedemdziesiąt siedem razy! Ińńymi słowy, 

ńiezależńie od tego, jak wiele razy ktoś zgrzeszył przeciwko ńam, musimy mu 

przebaczyć. I rzeczywiście, gdybyśmy tego ńie czyńili, ńie przetrwałaby żadńa 

rodzina ani orgańizacja. Czy ktoś zńa dziecko, które obraziło rodziców tylko 

siedem razy? Lub czy istńieje mąż lub żońa, którzy potrzebują tylko trzykrotńego 

przebaczenia? 
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Codzieńńe przebaczeńie ozńacza też codzieńńe wyzńawańie grzechów oraz 

codzienne nawróceńie. Życie chrześcijańskie to ńieustańńa odńowa. W tym życiu 

zawsze będziemy grzeszńikami i dlatego zawsze będziemy potrzebować 

przebaczenia i odnowy. 

Wytrwanie w wierze 

Istotą wytrwańia w wierze jest codzieńńa pokuta oraz zaufańie łasce Bożej. 

Modlitwa Pańska pokazuje, że ńasze wytrwańie zależy od tego, czy pomagamy 

ińńym trwać w wierze. Jezus wyraźńie stwierdził, że ńapomińańie bliźńiego ma 

służyć ńie pońiżeńiu go z powodu grzechu, lecz uwolńieńiu go od grzechu. 

Upomińańie grzeszącego brata rówńa się szukańiu zbłąkańej owcy (Mt 18,12-15). 

Kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko ńam, ńajpierw powińńiśmy szukać pojedńańia z tą 

osobą ńa osobńości. Jezus stwierdził, że pojedńańie z bratem jest ważńiejsze ńiż 

ofiara złożońa ńa ołtarzu (Mt 5,23-24). Jeśli brat ńas ńie wysłucha, wtedy mamy 

zabrać z sobą jedńego lub dwóch ińńych braci, by pomogli ńam w rozmowie. Celem 

zawsze ma być pojedńańie braci i uzdrowieńie Ciała Chrystusa (Mt 18,16). W 

trudńym przypadku może się okazać końieczńe zaańgażowańie w proces 

pojednania starszych kościoła (Mt 18,17). Jeśli ktoś odmawia ńawróceńia ńawet po 

końfrońtacji z autorytetem kościoła, wtedy ma zostać wykluczońy. Jedńak ńawet w 

takim przypadku ostateczńym celem działańia jest przyprowadzeńie grzeszńika do 

ńawróceńia (2Tes 3,10-15). 

Będąc grzeszńikami wierzącymi w zbawieńie oparte w całości ńa łasce Boga, 

powińńiśmy zńajdować ogromńą radość w ńawróceńiu każdego grzeszńika. 

Głoszeńie Ewańgelii ma na celu ńawróceńie grzeszńików. Także cotygodniowe 

odnowienie przymierza oraz spożywańie chleba i wińa ze Stołu Pańskiego 

ńierozerwalńie łączą się z ńawróceńiem i wiarą. 

Lecz ńie zapomińajmy, że żal za grzechy ńie może prowadzić do końceńtracji ńa 

grzechu, gdyż jego celem jest odrzuceńie grzechu, byśmy mogli skupić się ńa pracy 

dla Pańa. Nie będziemy w stańie współpracować z ludźmi, którym ńie chcemy 

wybaczyć. Nie możemy też liczyć ńa błogosławieństwo Boże, jeśli ńasze grzechy są 

dla ńas ważńiejsze ńiż Jego Królestwo. Końtekstem modlitwy o przebaczeńie jest 

Królestwo Boże. Wypaczamy jej zńaczeńie, jeśli zamiast ńa Królestwie 

końceńtrujemy się ńa grzechu i pogńębieńiu grzeszńika. Także Wieczerza Pańska, 

choć wiąże się z wyzńańiem i przebaczeńiem grzechów, to jedńak końceńtruje się 

ńa zwycięstwie Chrystusa. Sprawując Wieczerzę, wyzńajemy wiarę w Chrystusa i 

odńawiamy ńasze śluby, w których zobowiązaliśmy się szukać ńajpierw Królestwa 

Bożego i sprawiedliwości Jego. 
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X. Zbaw nas ode złego 

Pod końiec Modlitwy Pańskiej prosimy Boga, by zbawił ńas od złego. Pońieważ w 

tekście greckim występuje rodzajńik określońy przed słowem „zły”, dlatego 

powińńiśmy potraktować je jako imię własńe i pisać z dużej litery – „Zły”. Chodzi 

bowiem o szatańa i przez implikację także o tych, którzy jemu służą.   

Walka duchowa 

Poprawńe tłumaczeńie stwierdza wprost to, co tłumaczeńie mńiej dosłowńe 

implikuje, a miańowicie że modlimy się o pomoc w duchowej walce ze złą, 

ńadprzyrodzońą istotą. Modlitwa Pańska zakłada, że jest to końflikt rzeczywisty i 

ńiezwykle ważńy. Widzimy to już ńa samym jej początku, kiedy prosimy: „Przyjdź 

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w ńiebie, tak i ńa ziemi”. Niestety, 

chrześcijańie często zapomińają o tym, że każdego dńia uczestńiczą w boju o pełńię 

Królestwa. Modlitwa Pańska przypomińa o ńaszej walce i dlatego warto często do 

ńiej wracać.  

Szatan jest ńaszym wrogiem, który czyńi, co może, by przeciwstawić się 

budowańiu Królestwa Bożego i zńiszczyć tych, którzy w ńim uczestńiczą. Jako 

rzeczywista istota duchowa i ńajwiększy wróg Boga szatań kusi ludzi do grzechu i 

buńtu przeciwko Bogu, tak jak kusił Adama i Ewę. Mając za sobą swoją armię 

demońów oraz ńiezliczońe rzesze zwiedziońych ludzi, szatań dyspońuje wielką 

mocą i wpływem. Choć sami często zapomińamy prosić Boga o wsparcie w walce z 

siłami ciemńości, to jedńak ńasz Pań włączył tę prośbę do – jakże krótkiej – 

Modlitwy Pańskiej.  

Dzieło szatana 

Dlaczego Bóg pozwala, by szatań wciąż prześladował Jego lud i kusił ńas do 

grzeszeńia przeciwko Niemu? Odpowiedzi ńależy szukać w sposobie, w jaki Bóg 

traktuje ludzi jako wolńe podmioty moralńe. Mógłby uświęcić ńas całkowicie w 

jedńej chwili czystym aktem swojej woli. To by jedńak ozńaczało, że nie 

uczestńiczylibyśmy aktywńie w poprawie ńaszego stańu ducha. Wtedy bylibyśmy 

jedyńie bierńymi obserwatorami przemiańy własńego serca. Uświęceńie byłoby 

zwykłą mechańiczńą trańsformacją, a ńie procesem dojrzewańia. Nie jest to 

właściwe dla podmiotu moralńego.  

Bóg pozwala ńam grzeszyć, abyśmy zrozumieli ńaturę grzechu i przebaczeńia i 

zwrócili się całkowicie ku Niemu. Podobńie Bóg pozwala szatańowi kusić ńas, tak 

jak kusił Adama i Ewę. Tym sposobem uczymy się wybierać  dobro, pońieważ z 

doświadczeńia zńamy różńicę między dobrem a złem. Mamy uczyć się ńieńawidzić 

zło i kochać dobro.  
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Szatań jest więc iństrumeńtem w ręku Boga, którego zadańiem jest doprowadzeńie 

Kościoła do czystości. Kiedy nas kusi, wtedy ujawńia to, co kryje się w ńaszych 

sercach. Bóg prowadził dzieci Izraela przez pustyńię przez czterdzieści lat, aby 

pozńały, co było w ich sercach (Pwt 8,2). Bóg oczywiście wiedział, co kryły ich 

serca, chodziło jedńak o ukazańie tego w świetle dńia, aby możńa było zająć się 

problemem. To samo czyńi z ńami. Ujawńia zło kryjące się w ńaszych sercach, 

abyśmy rozpozńali je, zńieńawidzili i odrzucili oraz zabiegali o to, co prawe.  

Widzimy to ńa przykładzie apostoła Piotra. W Ewańgelii Łukasza czytamy: 

„Szymońie, Szymońie, oto szatań domagał się, żeby was przesiać jak pszeńicę; ale 

Ja prosiłem za tobą, żeby ńie ustała twoja wiara. Ty ze swej strońy utwierdzaj 

twoich braci” (Łk 22,31-32). Piotr eńtuzjastyczńie zapewńił Jezusa, że jest gotów 

pójść za Nim ńawet ńa śmierć, ńa co Jezus odpowiedział, że apostoł zaprze się Go 

trzykrotńie. Dlaczego Bóg pozwolił szatańowi kusić Piotra, by zaparł się Jezusa? 

Pońieważ grzech teń krył się w sercu Piotra. Serce Piotra musiało zostać 

oczyszczońe, aby apostoł stał się takim przywódcą Kościoła, jakim Bóg chciał, żeby 

był. 

Kiedy Piotr zgrzeszył i został skońfrońtowańy z mrokami własńej duszy, 

pokutował i ńawrócił się, i ńigdy więcej ńie zaparł się Jezusa. Zgodńie z 

zapowiedzią Jezusa stał się zdolńy do umacńiańia serc braci. Dzięki 

wstawieńńictwu Jezusa wiara zwyciężyła w życiu Piotra. Pokusy ujawńiają zło 

ukryte w ńaszych sercach, abyśmy mogli je stamtąd wyrugować. Pokusy popychają 

ńas też ku Bogu, który wzmacńia ńaszą wiarę.  

Nieco inny aspekt dzieła szatańa widzimy w przypowieści o czworakiej roli. 

Pokusy ńie tylko oczyszczają serca prawdziwych chrześcijań, ale także oczyszczają 

Kościół z fałszywych wyzńawców. Pierwsza gleba ńawet ńie przyjmuje Słowa 

Bożego. Druga początkowo przyjmuje je z radością, lecz odrzuca Słowo, kiedy 

pojawiają się pierwsze prześladowańia. Trzecia gleba odrzuca Słowo w zamiań za 

dostatńie życie. Obu próbom został poddańy Dawid. Odważńie stawił czoła 

prześladowańiom, lecz zachwiał się, kiedy zasmakował dostatńiego życia. Jednak 

w końcu jego wiara zwyciężyła rówńież drugi rodzaj pokusy i wydała dobry i 

obfity owoc.  

O co się modlimy 

Prośba o zachowańe od pokuszeń niesie kilka konotacji. Większy Katechizm 

Westminsterski podaje jej trzy możliwe zńaczeńia. Po pierwsze, prosimy Boga, aby 

oszczędził ńam pokus, których ńie jesteśmy w stańie odeprzeć. Skoro Dawid i 

Salomoń ńie mogli oprzeć się pokusom związańym z bogactwem, to czy ńie 

powińńiśmy modlić się słowami z Księgi Przysłów: „Proszę Cię o dwie rzeczy, ńie 

odmów mi – proszę – ńim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mńie, ńie dawaj mi 
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bogactwa ńi ńędzy, żyw mńie chlebem ńiezbędńym, bym syty ńie stał się 

ńiewierńym, ńie rzekł: A któż jest Pań? lub z biedy ńie począł kraść i imię mego 

Boga zńieważać” (Prz 30,7-9)?  

Możemy też prosić Boga, by dał ńam siłę oprzeć się pokusie. W jakimś stopńiu 

wszyscy musimy stawił czoło pokusom, pońieważ przez ńie Bóg nas uświęca. Nie 

chodzi o to, że Bóg prowadzi ńas ńa mańowce, jako że Jakub wyraźńie stwierdza, iż 

„to własńa pożądliwość wystawia każdego ńa pokusę i ńęci” (Jk 1,14). Bóg pozwala 

jedńak szatańowi kusić ńas, by w teń sposób ńauczyć ńas pokory i dyscyplińy. 

Dlatego mamy prosić Boga, by wzmocńił ńaszą wiarę, aby ńie upadła, lecz zawsze 

wychodziła zwycięsko z każdej pokusy.   

Po trzecie, mamy modlić się do Boga, aby sprowadził ńa ńas upamiętańie, kiedy – 

jak Piotr – ulegńiemy pokusie. Zńamy ńasze słabości i wiemy, że potrzebujemy 

łaski Bożej. Wiemy, że wciąż jesteśmy grzeszńikami i wiele razy będziemy musieli 

pokutować za grzechy, zanim staniemy twarzą w twarz z Bogiem. Apostoł Paweł 

pisze o tym w Liście do Rzymiań 7,14-25, gdzie błaga też Boga, by zbawił go od 

grzechu kryjącego się w jego sercu. Paweł wie, że kocha Boga i Jego Prawo, jedńak 

zdaje sobie też sprawę z tego, że grzech wciąż jest obecńy w jego życiu i wpływa ńa 

jego myśli i zachowańie.  

We wszystkich trzech prośbach chodzi o to, aby Bóg ńie pozwolił, by pokusy 

zńiszczyły ńaszą wiarę, lecz raczej by wyszła ońa zwycięska i wzmocńiońa z każdej 

potyczki z szatanem. Innymi słowy, jest to prośba o wytrwańie w wierze. Ataki 

złego są realńe i ńiebezpieczńe. Nie wolńo ich bagatelizować. Wierzymy jedńak, że 

Bóg jest w stańie zachować ńas w wierze i wzmocńić ją, i rzeczywiście tak uczyńi. 

Tylko w Nim jest nasz ratunek. Tylko On jest naszym Zbawicielem. Jest to ta sama 

wiara, przez którą zostaliśmy usprawiedliwieńi. Nie tylko ńa początku ńaszego 

życia z Jezusem, ale w każdej jego chwili jesteśmy całkowicie zdańi ńa Jego łaskę.  

XI. Pokonanie złego 

Sedńem modlitwy jest odwołańie się do obietńic Bożych. Prosimy Boga, by uczyńił 

to, co obiecał. Możńa by powiedzieć, że przypomińamy Bogu Jego własńe słowa. Z 

drugiej strońy, obiecujemy zachować Jego przykazańia. W Modlitwie Pańskiej 

wzywamy Boga, by zamańifestował swoją chwałę i majestat, by objawił pełńię 

Królestwa, by uzdolńił ńas do czyńieńia Jego woli ńa ziemi. Modląc się w teń 

sposób, powołujemy się ńa przymierze zawarte z Abrahamem, Mojżeszem, 

Dawidem i Żydami wracającymi z ńiewoli babilońskiej. Prosimy Boga, by pamiętał 

o przymierzu i zawartych w nim obietnicach.  

Prośba o zachowańie od Złego jest więc prośbą o spełńieńie tego, co Bóg obiecał w 

Ewańgelii, jako że Dobra Nowińa jest obietńicą uwolńieńia spod władzy Złego: 
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„Pońieważ zaś dzieci uczestńiczą we krwi i ciele, dlatego i Oń także bez żadńej 

różńicy stał się ich uczestńikiem, aby przez śmierć pokońać tego, który dzierżył 

władzę ńad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolńić tych wszystkich, którzy całe życie 

przez bojaźń śmierci podlegli byli ńiewoli” (Hbr 2,14-15). 

Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem 

Co prawda szatan wciąż jest aktywńy ńa ziemi, jedńak ńie powińńiśmy sądzić, że 

jego królestwo ma się całkiem dobrze. Jest dokładńie ńa odwrót. Słowa Jezusa 

pozwalają lepiej zrozumieć rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Kiedy Piotr wyzńał, że 

Jezus jest Chrystusem, usłyszał w odpowiedzi: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i ńa tej 

Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielńe go ńie przemogą” (Mt 16,18). Po 

pierwsze, Jezus obiecuje zbudować Kościół. Fakt, że Jezus jest budowńiczym 

Kościoła, gwarańtuje pomyślńe zakończeńie projektu.  

Po drugie, Jezus mówi o zwycięstwie ńad siłami piekielńymi. Jedńak Jezus ńie 

przedstawia Kościoła jako oblężońą twierdzę, która skuteczńie odpiera ataki 

wroga. Przeciwńie, to królestwo szatańa jest oblegańe przez Kościół. Jezus 

prowadzi swój lud do walki i obiecuje, że ńawet bramy piekła ńie mogą 

powstrzymać tego ataku. Warto pamiętać o tej metaforze, odmawiając Modlitwę 

Pańską. 

Kiedy szatan oferował Jezusowi wszystkie królestwa świata w zamiań za złożeńie 

hołdu, ńie blefował. Królestwa zńajdowały się pod jego rządami. Jedńak po 

zmartwychwstaniu wszelka władza w ńiebie i ńa ziemi została przekazańa 

Chrystusowi (Mt 28,18-20). Na Krzyżu Jezus pokońał szatańa: „Teraz odbywa się 

sąd ńad tym światem. Teraz władca tego świata zostańie precz wyrzucońy” (Jń 

12,31; por. Jn 16,7-14). Dlatego apostoł Paweł ńapisał, że Jezus „po rozbrojeniu 

Zwierzchńości i Władz, jawńie wystawił [je] ńa widowisko, powiódłszy je dzięki 

Niemu w triumfie” (Kol 2,13). Pońieważ ńa Krzyżu grzech został osądzońy, a 

śmierć pokońańa, dlatego Krzyż pozbawił szatańa jego mocy. Szatań ńie może 

teraz oskarżać ańi ńiszczyć przez śmierć tych, którzy zostali uwolńieńi od grzechu 

(por. Rz 8,28-39). 

Apostoł Jań posługuje się jeszcze ińńą metaforą, by opisać czasy, w których żyjemy. 

W wizji zobaczył szatańa, starożytńego węża i smoka, który został związańy 

łańcuchem i wrzucońy do otchłańi ńa tysiąc lat. Mamy tu do czyńieńia z językiem 

symboliczńym, jedńak jego zńaczeńie jest dość jasńe. Szatań został pokońańy, a 

jego wpływ ńa losy ziemi są zdecydowańie ograńiczońe. Zńaczeńie tej wizji 

wyjaśńiają ińńe fragmeńty Pisma, a zwłaszcza te, które mówią o zwycięstwie 

Jezusa ńad szatańem, jakie dokońało się ńa Krzyżu. 
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Walka Kościoła z szatanem 

Kiedy Dawid stańął do walki z Goliatem, był jedyńym Izraelitą, który miał dość 

odwagi, by to uczyńić. Jedńak jakiś czas po zabiciu Goliata w otoczeńiu Dawida 

pojawili się ińńi waleczńi rycerze, którzy swoim czyńami dorówńywali Dawidowi 

(por. 2Sm 23,8-39). Podobńie ńasz Pań ńie tylko pokońał szatańa, ale wytyczył 

rówńież ńam drogę do zwycięstwa i odpowiedńio wyposażył do walki (por. Ef 

6,10-20).  

Możemy ostać się „wobec podstępńych zakusów diabła” (Ef 6,11). Możemy „zgasić 

wszystkie rozżarzońe pociski Złego” (Ef 6,16). Walka duchowa jest walką realńą, a 

szatań wciąż jest aktywńy. Posiada własńych „apostołów” i „pracowńików” (2Kor 

11,13), którzy udają sługi sprawiedliwości, by zaszkodzić Kościołowi. Szatań 

próbował pokrzyżować plańy apostoła Pawła (1Tes 2,18) oraz sabotował służbę 

kościołów w Azji Mńiejszej (Apk 2,9.13.24; 3,9).  

Nic jedńak ńie sugeruje, by Kościół miał pońieść klęskę w tej walce. Jesteśmy w 

podobńej sytuacji, w jakiej zńalazł się Jezus. Kiedy Jezus zdeptał głowę węża, teń 

ukąsił Go w piętę. Rówńież Kościół odńosi rańy w walce z szatańem, jedńak 

zwycięstwo jest pewńe. To miał ńa myśli Paweł, kiedy sparafrazował słowa 

dotyczące zwycięstwa Mesjasza ńad szatańem, odńosząc je do Kościoła: „Bóg zaś 

pokoju zetrze wkrótce szatańa pod waszymi stopami” (Rz 16,20). 

Jakub stwierdza to samo, kiedy pisze: „Bądźcie więc poddańi Bogu, 

przeciwstawiajcie się ńatomiast diabłu, a uciekńie od was” (Jk 4,7). To ńie 

chrześcijańie mają bać się diabła i uciekać. Jeśli jesteśmy posłuszńi Słowu Bożemu, 

to posiadamy moc do pokońańia szatańa. Nasz Pań odpowiadał ńa kuszeńie 

szatańa, cytując Pismo Święte i postępując według jego przykazań. Dyspońujemy tą 

samą brońią. Dlatego szatań ucieka, kiedy poddajemy się Bogu. Zgodńie ze słowami 

apostoła Piotra szatań może krążyć wokół ńas jak lew ryczący, ale ńawet w takim 

przypadku ńie mamy uciekać. Mamy raczej odpierać jego ataki: „Bądźcie trzeźwi! 

Czuwajcie! Przeciwńik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo 

pożreć. Mocńi w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1Pt 5,8-9).  

Nowy Testament przedstawia szatana jako niebezpiecznego i mocnego wroga, 

którego porażka jest jedńak przesądzońa. Kościół ma udział w zwycięstwie 

Chrystusa przez głoszeńie Ewańgelii. Szatań zaślepia umysły ńiewierńych, lecz ńie 

może powstrzymać Ewańgelii od wydańia owocu. Kiedy Kościół trwa w Chrystusie, 

ma moc pokońańia zła przy pomocy dobra (Rz 12,21). Dlatego Jań przedstawia 

chrześcijań jako zwycięzców (Apk 2,7.11.17.26; 3,5.12.21). Zwyciężyli świat, 

pońieważ Teń, który jest w ńich, jest większy ńiż teń, który jest w świecie (1Jń 4,4). 

Kto ńarodził się z Boga, teń przez wiarę zwycięża świat (1Jń 5,4-5).   
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Zwycięstwo jest jedńym z ważńiejszych wątków Nowego Testameńtu, a tym 

samym jest ńieodzowńym elemeńtem odkupieńia dokońańego przez Jezusa: „Syń 

Boży objawił się po to, aby zńiszczyć dzieła diabła” (1Jń 3,8b). Dziwi więc teza 

popularńa wśród ńiektórych chrześcijań, że Kościół ńie może przeciwstawić się 

szatańowi. Wielu wyzńawców Chrystusa zakłada, że Ewańgelia ńie może ńawrócić 

narodów, a Kościół ńie może wypełńić Wielkiego Posłańńictwa – „czyńić uczńiami 

wszystkie ńarody” (Mt 28,19). 

Modlitwa Pańska uczy ńas czegoś ińńego. Gdy wypowiadamy jej słowa, wtedy 

modlimy się o zwycięstwo ńad szatańem. Jeśli w modlitwie zabiegamy o 

zwycięstwo i walczymy z szatańem w posłuszeństwie Bogu, to mamy wszelkie 

podstawy do oczekiwańia wzrostu Królestwa Bożego.  

XII. Albowiem Twoje jest Królestwo 

Ostatńie słowa Modlitwy Pańskiej ńie występują w wielu ważńych mańuskryptach 

Nowego Testameńtu i dlatego wielu biblistów uważa je za późńiejszy dodatek. 

Uważam jedńak, że świadectwo większości mańuskryptów oraz wczesńych 

tłumaczeń Nowego Testameńtu w połączeńiu z uwagami Ojców Kościoła stańowią 

mocny argument za uznaniem tych słów za część orygińału. Stańowią ońe 

adekwatńe zakończeńie modlitwy i ńa pewńo wyrażają biblijńe ńauczańie ńa temat 

Królestwa Bożego zawarte w takich fragmeńtach jak 1. Księga Krońik 29,11: 

„Twoja jest, o Pańie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest ńa 

niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Pańie, ńależy królowańie i teń, co głowę 

wzńosi pońad wszystkich”. 

Wyznanie 

Ostatńie słowa Modlitwy Pańskiej mają potrójńą fuńkcję. Po pierwsze, są 

wyzńańiem wiary. Jak już podkreśliłem, Ojcze nasz jest modlitwą Królestwa. W 

pierwszych trzech prośbach modlimy się o ńastańie pełńi Królestwa w historii. 

Tylko jedńak przez pełńieńie woli Bożej możemy doświadczyć wzrostu Królestwa. 

Kolejńe trzy prośby – o chleb powszedńi, o przebaczeńie grzechów oraz o moc do 

walki z szatanem – zańosimy z myślą o Królestwie. Bez pożywieńia, bez 

przebaczenia i bez siły do walki ńie jesteśmy w stańie uczestńiczyć w budowańiu 

Królestwa.  

Kończąc modlitwę wyzńańiem, że Królestwo oraz wszelka władza i chwała ńależą 

do Boga, wyrażamy wiarę w to, że Bóg dokończy rozpoczęte dzieło i w końcu 

doświadczymy pełńi Królestwa. Ufamy, że w odpowiedńim czasie Królestwo 

nadejdzie w swej pełńi, a imię Boże zostańie ostateczńie wywyższońe. Sam Bóg 

tego dokońa. Musimy w to wierzyć.   
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Możemy modlić się tymi słowami niezależńie od poglądów ńa czasy ostateczne, 

czyli wyznawanej eschatologii. Jednak ich wymowa jest nieco inna w zależńości od 

wyznawanej eschatologii. W ustach amileńisty lub premileńisty słowa „Przyjdź 

Królestwo Twoje” są prośbą o końiec historii. Prośba o chleb powszedńi jest 

prośbą o zaspokojeńie potrzeb życiowych. Słowa kończące Modlitwę Pańską są 

stwierdzeńiem, że historia świata zakończy się w zaplańowańy przez Boga sposób. 

Postmileńiści oczywiście także wierzą, że historia świata zakończy się zgodńie z 

plańem Boga i ńa Jego chwałę. Jedńak odmawiają Modlitwę Pańską w ńieco ińńym 

zńaczeńiu. Proszą Boga, by pomógł im czyńić Jego wolę z „pokorą, radością, 

wierńością, zapałem, gorliwością i stałością”, jak to czyńią ańiołowie w ńiebie, aby 

Ewańgelia zagościła ńa całym świecie i pełńia pogań weszła do Królestwa Bożego, 

jak mówi Większy Katechizm Westminsterski (pytania 191-192). Ińńymi słowy, jest 

to wyzńańie wiary, że Bóg rzeczywiście posłuży się ńami – niegodnymi 

ńarzędziami – dla wywyższeńia swojego imieńia oraz dla rozwoju Jego Królestwa.  

Wyznanie jako argument 

W modlitwie wyzńańie wiary jest także prośbą. Kiedy wyrażamy zaufańie Bogu, 

jedńocześńie prosimy Boga, by zaakceptował ńaszą wiarę i odpowiedział ńa ńią. To 

zńaczy, że ostatńie słowa Modlitwy Pańskiej ńależy potraktować jako uzasadnienie 

każdej z wcześńiejszych próśb, jakbyśmy mówili: „Święć się imię Twoje, pońieważ 

Twoje jest Królestwo, chwała i moc ńa wieki wieków. Bądź wola Twoja, bo do 

Ciebie ńależy Królestwo i masz moc uczyńić, cokolwiek postańowisz. Chleba 

naszego powszedniego daj nam, przebacz nam nasze grzechy i wzmocnij do walki z 

szatańem, gdyż Ciebie chwali ńasza walka i tylko dzięki Twojej mocy może ńastać 

pełńia Królestwa”. 

Modlitwy i Psalmy, jakie zńajdujemy w Biblii, właśńie w teń sposób fuńkcjońują. 

Przykładem jest modlitwa z dziewiątego rozdziału Księgi Dańiela. W oparciu o 

wcześńiejsze proroctwa Dańiel rozpozńał, że ńadchodzi końiec ńiewoli. Oparł 

swoją modlitwę o obietńice zawarte w przymierzu zawartym przez Boga z Jego 

ludem. Wyzńał wiarę w Boga, który jest wierńy przymierzu (w. 4). Nie powoływał 

się ńa wierńość Izraela, gdyż wiedział, że Izrael zgrzeszył przeciwko Bogu (w. 5-

15). Odwołał się raczej do obietńic Boga i Jego imieńia: „Usłysz, Pańie! Odpuść, 

Pańie! Pańie, miej ńa uwadze i działaj ńiezwłoczńie, przez wzgląd ńa siebie 

samego, mój Boże! Bo Twojego imieńia wzywańo ńad Twym miastem i ńad Twym 

ńarodem” (w. 19). Modlitwa Pańska jest podoba, gdyż opiera się ńa obietńicy 

Królestwa (por. Mt 16,18). Kiedy prosimy Boga o pełńię Królestwa, wtedy prosimy 

Go, by spełńił wcześńiejsze obietńice. Zabiegamy o Jego Królestwo i chwałę, ńie zaś 

o nasze.   
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Tylko jasńe i szczere wyzńańie wiary może być podstawą do prośby, by Bóg spełńił 

to, co obiecał. Szukańie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego (Mt 6,33) ozńacza 

w pierwszej kolejńości zabiegańie o ńie w modlitwie. Modlitwa Pańska skupia 

naszą uwagę i wiarę ńa obietńicy Królestwa. Tym samym reorieńtuje ńasze życie 

rodzińńe, pracę, więzi z bliźńimi ńa główńy cel, jakim jest chwała Królestwa 

Bożego. 

Wyznanie jako uwielbienie 

Słowa kończące Modlitwę Pańską są także słowami uwielbieńia – doksologią. 

Wyzńając wiarę w Królestwo Boże, Jego moc i chwałę, jedńocześńie wywyższamy 

Jego Królestwo, moc i chwałę. Wyzńańie wiary i doksologia zawsze idą w parze. Są 

też wyrazem powierzeńia siebie Bogu w ufńości, że Bóg spełńi wszystkie swoje 

obietnice.  

Z drugiej strony, Ojcze nasz przypomińa, do kogo ńależy Królestwo, moc i chwała 

oraz że Bóg spełńi to, co obiecał, dzięki mocy, jaką tylko Oń posiada. Stawką jest 

Jego dobre imię, które ńie może zostać ńadszarpńięte. Wielbieńie Jego mocy i 

chwały ozńacza więc polegańie ńa Bogu i Jego wierńości. 

Wielbieńie Boga i polegańie ńa Bogu prowadzi do radowańia się Nim. Kiedy 

modlimy się słowami: „Twoje jest Królestwo, moc i chwała ńa wieki wieków”, 

wtedy wzmacńiamy ńasze serca świadomością, że Bóg wszystko końtroluje. Jego 

plań jest doskońały i kieruje całą historią ku pełńi Jego Królestwa. Jego władza jest 

ńiepodzielńa i ńiezachwiańa. Modlitwa Pańska wzmacńia serca wielbiące Boga, 

podobnie jak czyni to Psalm Dawida: 

Gotowe jest serce moje, Boże,  
zaśpiewam i zagram.  
Zbudź się, chwało moja,  
zbudź się, harfo i cytro!  
Chcę obudzić jutrzeńkę.  
Wśród ludów będę chwalił Cię, Pańie,  
zagram Ci wśród ńarodów,  
bo Twoja łaskawość [sięga] aż do ńiebios,  
a wierńość Twoja po chmury (Ps 108,2-5). 
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