
Wprowadzenie
Chociaż gorąco pragniemy zbadać każde odniesienie do modlitwy w Starym  

i Nowym Testamencie, bardziej interesuje nas to, by nasi czytelnicy modlili się! 
Jaką wartość ma studium tematu modlitwy, jeśli nie mamy w zwyczaju się modlić? 
Śpiewaliśmy już, mówiliśmy już i zwiastowaliśmy już o godzinie modlitwy – star-
czy tego!

Nasz Pan powiedział: „Gdy się modlisz (nie jeśli się modlisz), wejdź do ko-
mory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest  
w ukryciu”. Kiedy jesteś posłuszny temu nakazowi Jezusa? Sensowne wydaje się, 
byśmy znaleźli przynajmniej jedną godzinę spośród dwudziestu czterech, którą 
moglibyśmy poświęcić wyłącznie Temu, który dał nam je wszystkie. Nie mówimy 
o fizycznym czy umysłowym wysiłku w służbie dla Niego; mówimy o godzinie 
modlitwy. Paweł napominał Tesaloniczan, by „bez przestanku się modlili” (1 Ts 
5,17). Wspominał też o swoich „modlitwach” (1 Ts 1,2; 2 Tm 1,3; Rz 1,10; Flp 
1,4; Flm 4). Paweł utrzymywał otwartą i nieustanną komunikację z Bogiem – za-
wsze miał nastawienie modlitewne, ale też miał określone chwile na „modlitwy”. 
Apostoł bardzo poważnie traktował słowa Jezusa, tak samo jak wszyscy ludzie 
od tamtego czasu, którzy przewodzili w rozwoju duchowym. Paweł modlił się 
nieustannie, ale miał też czas i miejsce poświęcone konkretnie na modlitwę. A jak 
jest z nami?

Mamy więc kolejną książkę na temat tego, jak stworzyć stałą godzinę modlitwy 
wysokiej jakości. Podejmiemy próbę przekazania praktycznych, szczegółowych 
wskazówek, co zrobić z pełną godziną poświęconą modlitwie. Ponieważ niemoż-
liwe jest, by przeprowadzić grupowe studium, w czasie którego każdy osobiście 
będzie praktykował czas modlitwy, sugerujemy, by podczas wspólnego studiowania 
poświęcać nieco czasu na praktykowanie tego, czego dana lekcja naucza. Każda 
lekcja kończy się pracą domową, zatem każda z osób w grupie podczas kolejne-
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go tygodnia może wprowadzać daną lekcję w życie. Twoja modlitwa powinna za-
czynać się od pięciu minut codziennego uwielbienia Boga. Każdego tygodnia bę-
dziemy dodawać kolejny element, aż – na koniec dwunastu lekcji – będziesz mieć  
w zwyczaju spędzanie pełnej godziny z każdego dnia na modlitwie!

Są jednak pewne rzeczy, o których należy pamiętać, przechodząc przez ten co-
dzienny plan. Po pierwsze, modlitwa nie jest tylko mówieniem Bogu, czego chcesz 
lub potrzebujesz. Modlitwa to czas społeczności z Bogiem. Oznacza to, że Twoje 
serce jest ważniejsze od planu. Plan ten ma Ci pomóc w rozpoczęciu modlitwy  
i podsunąć Ci sposób, dzięki któremu nie będzie się wydawało, że ta godzina cią-
gnie się w nieskończoność. Prawda jest taka, że gdy już będziesz mieć stałą go-
dzinę modlitwy, prawdopodobnie nie będziesz trzymać się ustalonego planu, ale 
ponieważ będziesz miał tyle do powiedzenia Bogu i będziesz tak bardzo pragnął 
dowiedzieć się, co On ma Tobie do powiedzenia, że ta godzina będzie mijać szybko. 
Jeśli zmuszasz się do modlitwy i tylko wykonujesz związane z nią czynności bez 
rzeczywistego zaangażowania, ponieważ ktoś Ci powiedział, że to jest rzecz, którą 
należy robić, coś jest zasadniczo nie tak i musisz określić, co tak naprawdę jest dla 
Ciebie ważne.

Najczęstszym problemem przeszkadzającym w efektywnej modlitwie jest 
grzech. Jeśli w Twoim życiu jest jakiś grzech, którego nie wyznałeś, zniszczona 
relacja, której nie próbowałeś naprawić, czy zgorzknienie i brak przebaczenia wo-
bec kogoś, nie będziesz się modlił efektywnie. Dlatego właśnie pierwszym krokiem  
w tym planie, po uwielbieniu Boga i uznaniu Jego majestatu i świętości, jest wyzna-
nie wszelkich grzechów, które mogą obciążać Twoje serce i blokować Twój dostęp 
do Boga. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że Bóg słucha, jednocześnie odzy-
skując siłę i energię do modlitwy.

Przez długi czas zmagaliśmy się z próbami ustalenia naszego planu na taką 
godzinę. Czasami nam się udawało, czasami odnosiliśmy sromotną porażkę. Po 
wielu poszukiwaniach i modlitwach doszliśmy do takiego jej zaplanowania, które 
przyniosło nam wiele radości w utrzymywaniu naszej godziny modlitwy! Z rado-
ścią zaznaczamy, że czerpaliśmy z książki School of Prayer [Szkoła modlitwy] 
wydanej przez World Literature Crusade, w której po raz pierwszy zetknęliśmy 
się z tą ideą.

Kluczem, który otwiera komorę modlitewną na godzinę z Bogiem, jest prosty 
podział tej godziny na dwanaście segmentów, po pięć minut każdy. (Łatwo rozcią-
gnąć każdy z nich na pięć czy dziesięć minut, otrzymując dwie czy trzy godziny 
modlitwy!). Oto one:
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Przejęliśmy elementy tego podziału godziny/godzin modlitwy z kilku źródeł. 
Zanim omówimy, co się w tej godzinie/tych godzinach znajdzie, chcemy zaprosić 
naszych czytelników do opierającego się na przymierzu modlitewnym zobowiąza-
nia, by trzymać się tej godziny.

Drogi Boże,
Zbyt długo zawracałem sobie głowę „innymi rzeczami”. Oto z radością oddaję 

Ci godzinę z mojego dnia, spędzając ją w mojej komorze modlitewnej.
Imię i nazwisko __________________________________________________
Data ___________________________________________________________
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(Dla prowadzących grupę: Sugerujemy, by każdy członek grupy miał notatnik, 
który będzie mu służył jako dziennik modlitewny. Niektóre z ćwiczeń i modlitw trzeba 
będzie zapisać. Prowadzący powinni przeczytać tekst wcześniej, ponieważ niektóre  
z lekcji sugerują, by pewne sprawy zbadać i/lub przygotować przed danym spotkaniem.

Sugerujemy też, by każdy z członków grupy miał partnera odpowiedzialności. 
Ze względu na naturę tego studium, w którym większość pracy wykonuje się samo-
dzielnie poza zajęciami, ważne jest, by każdy miał partnera, który będzie sprawdzał 
postępy i będzie zachęcał do poświęcenia dodatkowych pięciu minut każdego dnia 
na wykonanie zadania na dany tydzień. Przyzwyczajenia buduje się na bazie prak-
tyki, ale czasami zrobimy wszystko, by tylko nie wykonać stojącego przed nami 
zadania. Partnerzy odpowiedzialności pomogą każdej osobie trzymać się planu).

Zanim zaczniemy pierwszą lekcję, pomocne może być przeprowadzenie sesji, 
którą można by zatytułować: „Po co tu w ogóle jesteśmy?”. Grupa ta została stwo-
rzona, by pomóc każdemu z członków w przygotowaniu i ugruntowaniu codziennej 
godziny modlitwy. Jest to ogromne wyzwanie, a ponieważ w życiu każdego z nas 
tyle się dzieje, możesz mieć problem ze znalezieniem ludzi, którzy byliby gotowi to 
wyzwanie podjąć. Tak naprawdę grupa tego rodzaju jest o wiele bardziej efektywna 
z trzema lub czterema oddanymi osobami niż z dwunastoma, które nie są pewne, 
czy rzeczywiście chcą tego spróbować.

Pierwszym zadaniem dla każdej z osób będzie określenie najlepszego dla niej 
pory dnia, w której będzie w stanie przeznaczyć godzinę na modlitwę. Każda z tych 
osób powinna pamiętać, że zaczniemy od 5 minut każdego dnia i będziemy doda-
wać kolejne pięć minut co tydzień, aż do chwili, gdy osiągniemy pełną godzinę na 
koniec dwunastu tygodni. Dlatego właśnie dla większości osób najlepszym czasem 
na modlitwę będzie wczesny ranek. Większości z nas wstawanie godzinę wcześniej 
każdego dnia wydaje się niemożliwe, ale jeśli będziemy dodawać po pięć minut co 
tydzień, może stać się to możliwe do wykonania.

Każdy z uczestników musi też wziąć pod uwagę, że obecność na każdym  
z cotygodniowych spotkań będzie niezwykle pomocna w efektywnym ustanawianiu 
czasu modlitwy. Jeśli ktoś ominie jedno spotkanie, będzie musiał podjąć próbę do-
dania nowego elementu modlitwy samodzielnie, bez pomocnych rozmów i dyskusji 
w grupie. Jest to jeden z obszarów, w których pomoc partnera odpowiedzialności 
będzie miała zasadnicze znaczenie.

Poniżej znajdują się przykładowe pytania, które możecie omówić w ramach 
grupy:
1. Wielu Amerykanów, jeśli ich zapytać, czemu się nie modlą, odpowiada: „Jestem 
zbyt zajęty”. W jaki sposób znaleźć więcej czasu na modlitwę w ciągu dnia, w któ-
rym ciągle coś się dzieje? Jakie miejsce mają priorytety w Twoim rozumowaniu?
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2. Wymień (szczerze!) rzeczy, na które najbardziej czekasz każdego dnia. Jak się 
w to wpasowuje czas spędzony z Bogiem? Jak odpowiedziałbyś na pytanie Jezusa: 
„Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną”?

3. Biblia mówi, by modlić się bez przestanku – Chrześcijanie mogą wznieść mo-
dlitwę do Boga w każdej chwili, bez względu na to, gdzie się znajdują. Jakie więc 
korzyści płyną z regularnego czasu modlitwy albo co sprawia, że taki czas jest po-
trzebny? Jaką wartość, jeśli jakąkolwiek, widzisz w zawarciu przymierza z Bogiem, 
by modlić się przez godzinę każdego dnia?

4. Jakich rezultatów i korzyści oczekujesz w wyniku spędzania godziny na modli-
twie każdego dnia?


