
Podstawowe 
Zasady Biblijne Modlitwa 

 
Modlić się to komunikować się z Bogiem 
Modlitwa to treść tego, co jest komunikowane Bogu 

 

Wprowadzenie  

Bóg wie wszystko. Nic, co mówimy albo robimy, nie jest Mu nieznane. Żadna myśl, żaden zamiar 
nie ucieka Jego uwadze. Nasze postawy, uczucia i usposobienie są w pełni przez Niego znane. 
Dlaczego więc istnieje potrzeba modlitwy? Co możemy zakomunikować, czego On jeszcze nie 
wie? Jezus powiedział: wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili 
(Mt 6,8 BG). 

 Od najwcześniejszych czasów istnieje dwustronna komunikacja między Bogiem a człowie-
kiem (Rdz 1,28; 3,9). Pomimo rozdzielenia, które narzucił po wydaleniu Adama i Ewy z Ogrodu, 
Bóg utrzymał tę komunikację (chociaż inaczej osiąganą), żeby człowiek nie czuł się całkowicie 
odizolowany i odrzucony. 

 Modlitwa to reakcja na Boże zaproszenie do komunikacji. Jest to przybliżenie się do Boga, 
tak by Jego rzeczywistość mogła zostać w pełni doceniona, Jego chwała wyrażona słowami, 
a nasze pragnienia i potrzeby przedstawione Mu po starannym namyśle. 

 Z innymi istotami ludzkimi komunikujemy się nie tylko przez słowo mówione. Słowo pisane, 
wyraz twarzy, postawa ciała i nasze zachowanie: wszystko to wysyła komunikaty do tych, którzy 
nas widzą. Ponieważ oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych (Prz 15,3 BW), 
przekazujemy Mu informacje o naszych przekonaniach, naszej wierze, naszych pragnieniach 
i naszych nadziejach poprzez naszą postawę, nasze reakcje na sytuacje i okoliczności, i ogólnie 
przez nasze zachowanie. W ten sposób całe życie staje się modlitwą, a więc tym samym odpo-
wiadamy na apel Pawła: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). 

Zasady modlitwy 

Zaproszenie do modlitwy  

W minionych czasach Bóg wyraźnie wskazywał, że Jego ludzie powinni wzywać Go w modlitwie. 
1 Krl 3,5; 2Krn 7,14; Ps 50,15; Jer 33,3 

Zachęta do modlitwy 

Mając świadomość tego wezwania i doświadczenie w jego stosowaniu, wielu zachęcało innych 
do reakcji na to wezwanie. 
1Krn 16,11; Ps 32,6; Prz 2,3; Jl 3,5 [BG: 2,32]; Mt 7,7; Łk 21,36; Jk 1,5; 1 J 3,22 

Obietnica reakcji  

Aby zachęcić do aktywnej modlitwy, Bóg obiecał, że będzie reagować. 
Wj 22,27; Ps 34,18; Iz 30,19; Jer 29,12; Mt 6,6; 21,22; J 9,31; 1 J 5,15 

Odpowiedź na modlitwę  

Aby podkreślić, że Jego obietnice nie zawodzą, Bóg spowodował, żeby zapisano dowody Jego 
odpowiedzi na modlitwę. 

Salomon: 
Daniel: 

1 Krl 3,9.28  
Dn 9,20-23 

Dawid:  
Jezus: 

Ps 34,5  
Łk 22,42-43 

Eliasz:  
Paweł: 

Jk 5,17 
2 Kor 12,8-9 

 



Praktyka modlitwy  

Przedstawienie modlitwy  

Środkiem komunikacji dla nas jest teraz Pan Jezus Chrystus. On jest naszym pośrednikiem.  
J 16,23; Rz 1,8; Ef 2,18; 1 Tm 2,5 

Postawa fizyczna  

Nie ma żadnej nakazanej postawy, którą powinniśmy przyjąć będąc w modlitwie. Każdy ma wol-
ność wyboru, zależnie od tego, co mu najbardziej pasuje w danej sytuacji. Pisma rejestrują wiele 
odmian postaw: 

stojąca:  1 Krl 8,22; Ne 9,2; Mk 11,25 
klęcząca:  1 Krl 8,54; Ps 95,6; Łk 22,41 
pochylona: Rdz 24,26; Ne 8,6; Ef 3,14 
leżąca (twarzą do ziemi): Lb 16,22; Joz 5,14; Mt 26,39 
ze wzniesionymi rękami: 1 Krl 8,38; Ps 28,2; 1 Tm 2,8 

Postawa umysłowa  

Dalece ważniejszy niż pozycja ciała jest nasz stan umysłu przed, podczas i po modlitwie. Przy-
kłady postaw i cech, które wydają się istotne, aby modlitwa była skuteczna, obejmują: 

wiarę: Mt 21,22; Hbr 10,22; Jk 1,6 
posłuszeństwo: J 9,31; 1 J 3,22 
prawdę: J 4,24; Hbr 10,22 
wytrwałość: Łk 18,1; Ef 6,18; Kol 4,2 
przebaczenie: Mk 11,25 
dyskrecja: Mt 6,6 

Tak jak wiara bez uczynków jest martwa, tak też modlitwie bez towarzyszącego jej naszego 
czuwania, słuchania i działania brakuje istotnego składnika. 

Przedmiot modlitwy  

Każda sprawa, która dotyczy Bożego zamiaru i zbawienia człowieka jest uprawnionym przed-
miotem dla modlitwy. W Pismach można znaleźć wiele ilustracji, między innymi takich jak: 

chwała (uwielbienie): Ps 7,17 dziękczynienie: Ef 5,20 
wyznanie: Dn 9,4  przebaczenie: Dz 8,22 
miłosierdzie:  Hbr 4,16  błogosławieństwo: Jl 2,13-14 
mądrość: Kol 1,9 pomoc:  Jk 5,13 
Boża wola: 2 Tes 1,11 Królestwo Boże: Mt 6,10 

Efekt modlitwy  

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16 BW). 

 

(Odnośniki wyszczególnione powyżej to w większości przypadków tylko niektóre przykłady 
wzięte z obszerniejszych wykazów.) 

 
 
 

BG: Biblia Gdańska; BW: Biblia Warszawska; pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV 

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięczni-
ka Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych 
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek 

z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian: 

www.prawdybiblijne.com 

 

http://www.prawdybiblijne.com/

