Audycja nr. 247 Temat: „Modlitwa Pańska”. 28/05/2022
Serdecznie witamy wszystkich naszych drogich słuchaczy w audycji „Wczoraj, dziś i na wieki”, i
zapraszamy do wysłuchania biblijnego tematu, o „Modlitwie Pańskiej”, który poprowadzą: Ireneusz
Kołacz, Piotr Ambruszkiewicz i Tadeusz Żurek. – Kiedy Pan Jezus w pewnym miejscu modlił się i
zakończył swą modlitwę, któryś z jego uczniów rzekł do niego: „Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan
(Chrzciciel) nauczył uczniów swoich”. Wtedy Jezus rzekł do nich, (Według poprawnej myśli Pisma
Św); gdy się modlicie, mówcie: - „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam
na każdy dzień, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy
swemu, i nie opuszczaj nas w pokuszeniu, ale nas zbaw ode złego”. Ew. Łuk. 11:2-4. - Ewangelista
Mateusz natomiast, rozpoczynając zapis modlitwy Pańskiej zaczyna od słów Jezusa: „Nie bądźcie do
nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie…..” A
kończy zapis tej modlitwy Pańskiej słowami: „Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki
wieków. Amen”. Ew. Mat. 6:8-13.
Pan Jezus we wskazanej modlitwie do Boga, podał swym uczniom, a jednocześnie wszystkim,
wierzącym Bogu mającym potrzebę zwracania się do Władcy wszechświata wzór, na którym każdy z
nas opiera swoje myśli i słowa do miłosiernego Boga. - Z modlitwy Pańskiej dowiadujemy się, że
Władca wszechświata mieszka w niebie. Prosimy, więc zgodnie z Jezusa wzorem, modląc się do Ojca
Niebieskiego, aby Jego wola na ziemi była taką, jaka jest w niebie. Również prosimy, aby nam nie
zabrakło codziennego pożywienia. - W każdej modlitwie, wyrażamy Bogu naszą wdzięczność, a nasze
myśli i słowa, proszą Go, aby przyszło Jego Królestwo również na ziemie, tak jak jest w niebie. Możemy
być przekonani, że w niebie są doskonałe warunki i wszystko jest uporządkowane. Bo jeśli Bóg Jahwe
mógł stworzyć doskonałe warunki w Ogrodzie Eden dla pierwszej doskonałej pary ludzkiej, to z
pewnością w Bożym domu są również idealne i doskonałe warunki. Ap. Paweł określił je słowami:, –
„Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg
tym, którzy go miłują”. 1 Kor. 2:9.
Kiedy Jezus mówił; „nie bądźcie do nich podobni”, to miał na uwadze tych obłudników, którzy pysznili
się, rozgłaszając dawane przez siebie jałmużny, aby byli chwaleni i podziwiani przez tych ludzi, którzy
materialnie nie byli w stanie im dorównać. - Z pewnością wielu z naszych słuchaczy zauważyło, że
niektóre z ukazujących się w sprzedaży wydań Pisma Świętego, wyraźniej i logiczniej precyzują słowa
modlitwy Pańskiej. W starszych wydaniach Pisma Św., pisze: „Nie wódź nas na pokuszenie”, i na ogół
tak wielu z nas pamięta zapisane w Biblii słowa „Modlitwy Pańskiej. – Ale św. Jakub w swym liście 1:
13-14, informuje nas, że „Bóg nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz
każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą”. - I dalej św. Jakub pisze:
„Nie błądźcie umiłowani bracia moi”. - To ostrzeżenie Jakuba dotyczy również modlitwy i daje nam
do zrozumienia, że jest możliwe także błądzić w modlitwie, jeżeli nasze modlitwy będą nierozsądne i
pozbawione woli Bożej. W swojej modelowej modlitwie, Jezus zademonstrował, że wdzięczność
powinna być okazana nie tylko słowami, ale również wiarą i czynami.

Jeśli jednak dobrze przeanalizujemy słowa modlitwy Pańskiej i na tym wzorze będziemy opierać nasze
modlitwy do Ojca Niebieskiego, to z pewnością Pan Bóg nas wysłucha, a czekając cierpliwie, w
odpowiednim czasie Bóg wskaże nam drogę, którą powinniśmy obrać. Pan Jezus uczył swych uczniów
rozpoczynać modlitwy do Ojca Niebieskiego od uznania Bożej suwerenności i władzy. On często
wskazywał, że jedynym Bogiem jest Ojciec Niebieski Jahwe. Przeczytajmy słowa Jezusa, które
powiedział do apostołów przed odejściem z ziemi: „Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali,
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja… lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię,
jak mi polecił Ojciec”. Ew. Jana 14:28 i 31. Podczas swojej misji ziemskiej, Jezus wielokrotnie wyrażał
wdzięczność Ojcu Niebieskiemu w modlitwach. Wdzięczność Jezusa spowodowana była bezgraniczną
miłością do swego Ojca i całkowitą lojalnością do Stwórcy i Władcy wszechświata. Ta lojalność Syna
do Ojca, swoją wymową objawia nam autorytet Boga.
Wspomnieliśmy wcześniej, o ostrzeżeniu św. Jakuba, aby nie błądzić. Z pewnością można błądzić
również w modlitwach, dlatego korzystamy z tego wzoru, który wystawił nam nasz Zbawiciel. - On
zawsze modlił się tylko do Ojca Niebieskiego i tego samego uczył swoich apostołów. - Łukasz prozelita,
pisząc Ewangelię zanotował dziękczynną modlitwę Jezusa: „W owej godzinie rozradował się w Duchu
Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało”. Ew. Łuk
10:21. – Ponieważ Jednorodzony Syn Boży nigdy nie wskazał swym uczniom, aby modlitwy kierowali
do kogoś innego prócz Jedynego Boga Jahwe, to czy przykład naszego Zbawiciela nie jest
wystarczający, aby go naśladować? – Kierujemy to pytanie do wszystkich myślących Chrześcijan. Poganie modlili się do słońca, które nazywali bogiem; ale obecnie, ciągle żyje mnóstwo narodów, dla
których bogiem jest „krowa”, lub „figurki z kamienia, drewna, gliny, czy złota”. Jeszcze inni modlą się
do różnych obiektów i do aniołów świętych, którzy są na Bożych usługach, ale Biblia takich modlitw
nie zaleca.
Pismo Święte wyraźnie mówi; że tylko Bóg ma prawo wyboru świętych, gdyż On potrafi przeglądać
serca ludzkie. Dz. Ap. 1:24. - Sługa Boży i wódz narodu izraelskiego Jozue, w chwili utraty wiary w
narodzie, tak powiedział do swego ludu: „Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu,
rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej
stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. - Ja sam i mój dom służyć
chcemy Panu. - Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić
Pana, a służyć bóstwom obcym!”. Ks. Jozuego 24:15-16. (PBT – B. Tysiąclecia) – Drodzy słuchacze,
przyjaciele Prawdy Bożej, bierzmy przykład z tych ludzi, którzy okazywali pokorę i posłuszeństwo
naszemu Żywemu Bogu. - Stańmy po stronie myślących ludzi i nie bójmy się popatrzyć prawdzie w
oczy. Wiara jest bardzo ważna w drodze za Jezusem, „bez wiary nie można podobać się Bogu”. Heb.
11:6. Ale wiara musi mieć fundament Słowa Bożego. - Pewnego razu, Jezus widząc tłumy ludzi
podążających za nim, wstąpił, na górę i nauczał ich mówiąc:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu
sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios”. Mateusza 5:8-10. – Opierając nasze myśli na

Piśmie Św., wiemy, że te słowa Jezusa tyczą się do tych ludzi, których Bóg powoła do nieba. Słowo
Boże informuje nas, mówiąc: „To wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec,
to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym”. Efezjan 5:5. Tak, więc
nic nieczystego nie może wejść do Bożych przybytków niebieskich. – Wracając do modlitwy Pańskiej,
również każdego dnia prosimy naszego Boga o odpuszczenie naszych przewinień, które i my też
odpuszczamy naszym winowajcom. – Następnie prosimy Ojca Niebieskiego o bardzo ważną rzecz;
aby był naszą pomocą, kiedy mamy złe myśli i przychodzą nam do głowy różne pokusy. Wtedy
prosimy Boga, aby wybawił nas od wszelkiego zła, które każdego z nas dotyka, ze względu na naszą
niedoskonałość.
W niektórych wypadkach, nasza determinacja potrafi przeciwstawić się złemu, ale na ogół, bez
pomocy Bożej okazalibyśmy się zwyciężonymi. - I tu właśnie przychodzi nam z pomocą modlitwa do
naszego Ojca Niebieskiego, gdyż ON, nigdy nas nie opuści i na Nim nigdy się nie zawiedziemy. „Nie
porzucę cię ani cię nie opuszczę”. Również te słowa dotyczą tylko tych, którzy z wiarą i ufnością w
Boże obietnice, kochają Boga Jahwe nade wszystko. Heb., 13:5. - I właśnie za tymi szczególnie, Jezus
modlił się do swojego Ojca Niebieskiego, mówiąc: „Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w
jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze!
Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś,
gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię
poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą
mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich”. Ew. Jana 17:23-26. - Drodzy przyjaciele Słowa Bożego,
pamiętajmy o tym, że modlitwa, jest rozmową z Najwyższym Autorytetem wszechświata.
A jeśli TAK, to ta rozmowa z Bogiem, powinna być czyniona w odpowiednim miejscu, czasie, i powinna
być wyrażana odpowiednimi słowami. - Również powinna być starannie przemyślana, aby naszemu
Świętemu Bogu mówić rzeczy, które Jego wola jest gotowa i chętna zaakceptować. – Nie powinniśmy
również grzeszyć; ale jeśliby komuś podwinęła się noga, to pamiętajmy na słowa Ap. Jana: „A jeśliby
kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest
ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”. 1 Jana 2:1-2. Mili słuchacze, to jest zapewnienie jednego z najbliższych apostołów Jezusa, który nam przypomina,
że kierując modlitwę do Boga, powinniśmy pamiętać o naszym ORĘDOWNIKU, który odkupił nas z
grzechu i śmieci swoją drogocenną krwią, i który wstawia się za nami przed Bożą stolicą i wybiela
nasze upadki i nasze przewinienia, tak, jak to czyni w ludzkich sprawach, adwokat. Kończąc dzisiejszy
temat o modlitwie Pańskiej, żegnamy się z wami drodzy słuchacze i zapraszamy was wszystkich
ponownie w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc.

