
Od wydawcy

Jest coœ niezmiennego pomimo up³ywu wieków.

Od czasu, gdy Andrew Murray napisa³ tê ksi¹¿kê minê³o pra-
wie 120 lat. W tym czasie ca³y œwiat zmieni³ siê niemal zupe³nie,
w sposób niewyobra¿alny dla ludzi ¿yj¹cych w koñcu dziewiêt-
nastego wieku.

Jednak znaczenie modlitwy nie zmieni³o siê. Modlitwa zawsze
by³a i wci¹¿ pozostaje tym samym kluczowym elementem chrze-
œcijañskiego ¿ycia. Takim by³a u zarania chrzeœcijañstwa w cza-
sach Jezusa Chrystusa i Jego aposto³ów. Takim by³a w póŸniej-
szych wiekach w ¿yciu œwiêtych i reformatorów koœcio³a. Takim
by³a w koñcu dziewiêtnastego wieku, gdy ksi¹¿ka ta by³a pisana.
Takim kluczowym elementem pozostaje dzisiaj, na progu trzecie-
go milenium chrzeœcijañstwa.

„Jak modliæ siê, aby modlitwa by³a skuteczna?”, to pytanie
wyra¿aj¹ce pragnienie ka¿dego prawdziwego chrzeœcijanina. Jak
modliæ siê, aby modlitwa zmienia³a rzeczywistoœæ – to odpowiedŸ
zawarta w treœci prezentowanej ksi¹¿ki.

Jej autor, Andrew Murray (1828-1917) urodzi³ siê w Po³u-
dniowej Afryce. Po studiach w Szkocji i Holandii powróci³ do
kraju, gdzie spêdzi³ resztê ¿ycia, pracuj¹c jako pastor i misjonarz.
Napisa³ ponad dwadzieœcia ksi¹¿ek poœwiêconych œwiêtoœci,
modlitwie i relacjom w codziennym ¿yciu z Bogiem. Przywróce-
nie w³aœciwej g³êbi biblijnemu chrzeœcijañstwu by³o pragnieniem,
które zdominowa³o ca³e jego ¿ycie.



Szko³a modlitwy jest jedn¹ z czterech jego ksi¹¿ek, nale¿¹-
cych do tzw. biblioteki modlitwy, obok ̄ ycia modlitwy (The Be-
liever’s Prayer Life), Sekretu modlitwy (The Secret of Belie-
ving Prayer) i Modlitwy wstawienniczej (The Ministry of In-
tercessory Prayer). Napisana jest jêzykiem prostym, zrozumia-
³ym i piêknym. Mo¿e byæ czytana zarówno jako podrêcznik, jak
równie¿ jako ksi¹¿ka do rozwa¿añ codziennych. Ka¿dy z jej 31
rozdzia³ów mo¿e byæ dobrym przewodnikiem do duchowej me-
dytacji na ka¿dy kolejny dzieñ miesi¹ca.

Uczniowie prosili Jezusa: Panie, naucz nas modliæ siê (£k 11,1).
Dzisiaj ten sam Pan, u¿ywaj¹c swojego s³ugi, uczy nas tego po-
przez lekturê tej ksi¹¿ki. Andrew Murrey chce pokazaæ nam, jak
modlitwa mo¿e staæ siê stylem ¿ycia.
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