
 

Wskazówki do godziny modlitwy – Wielkanoc 2020 

Wydrukuj poniższe notatki i zabierz ze sobą na godzinę modlitwy.  
Możesz też przeczytać je wcześniej, zaznaczyć w Biblii wskazane fragmenty i dalej modlić się sam. 

Weź ze sobą kartkę i długopis – mogą się przydać. 

 

Wprowadzenie 

Biorąc w udział w łańcuchu modlitewnym będziesz mieć świadomość, że przed tobą i po tobie inna osoba trwa tak 
jak ty przed Panem. Jemu na chwałę, a nam – ku wzajemnej zachęcie i zbudowaniu, tak bardzo potrzebnym w tym 
czasie. Łańcuch modlitewny ma więc dwa wymiary  - doświadczysz osobistego, cichego czasu z Bogiem, a 
jednocześnie mocy modlitwy wspólnotowej. Szczególnego znaczenia w takich okolicznościach nabierają słowa: 

Ew. Mateusza 6.6 (wymiar osobisty) 

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w 
ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 

2 Ks. Kronik 7.13-15 (wymiar wspólnotowy) 

Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na 
mój lud, i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą 
się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy 
otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. 

Obydwa fragmenty mówią o wewnętrznej postawie i zachowaniach miłych Bogu. Spędźmy więc czas modlitwy 
według zawartych tam wskazówek. Każdy osobno, a jednocześnie –  w łączności z innymi. 

Kroki modlitwy 

Ew. Mateusza 6.6 

…wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu… 

Przygotuj miejsce i swoją rodzinę tak, aby, na ile to możliwe, pozostać „w ukryciu” przez godzinę lub pół (w 
zależności od tego czy i jak się umówiłeś z inną osobą).  Jeśli nie jest to do końca możliwe -  po prostu raduj się każdą 
cichą minutą. 

Oderwij się myślami od spraw domowych – np. posłuchaj muzyki uwielbieniowej, sam zaśpiewaj. Zbliż się do Ojca, 
oddając Mu chwałę i uwielbienie. 

…a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 

Dziękuj Ojcu, że widzi cię i słyszy, że z pewnością nie pozostaje obojętny na twój głos, choć odpowie w swój 
suwerenny sposób, zgodny z Jego wolą. Dziękuj za wszystko, co z Jego ręki otrzymałeś dziś i wczoraj … 

  



 

2 Ks. Kronik 7. 13-15 

… i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem… 

Przeproś Boga za pychę - za próby życia bez Niego, bez pragnienia służenia Mu. Za stawianie w centrum siebie 
samego i swych ambicji zamiast Boga i Jego woli.  Wstawiaj się za Kościół, by Bóg w sumieniu wskazywał ludziom, 
kiedy grzeszą taką postawą. 

… i będą się modlić, i szukać mojego oblicza… 

Trwaj w czuwaniu przed Bogiem, w Jego świętej obecności. Uwielbiaj Go, rozpoznając w Nim Króla świata 
widzialnego i duchowego, Króla wszelkich wydarzeń i okoliczności, Pana twego życia i Pana Kościoła.  

… i odwrócą się od swoich złych dróg… 

Przepraszaj Boga za konkretne czyny i decyzje w twym życiu, które nie są zgodne z Jego Słowem, z Jego wolą. Proś o 
uwolnienie od słabości i grzechów, których nie potrafiłeś dotąd porzucić. 

… to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy… 

Dziękuj za Jezusa Chrystusa, który wybawił cię od kary za grzechy, wziąwszy ją na Siebie – poprzez ubiczowanie, 
ukrzyżowanie i śmierć. Dziękuj Ojcu, że dzięki temu może odpuścić ci grzechy, które wyznałeś wcześniej. 

… i ich ziemię uzdrowię. 

Dziękuj za łaskę, że masz wolność i obiecaną pomoc Ducha Świętego, by żyć w nowy, święty sposób, jako sługa i 
uczeń Zmartwychwstałego Chrystusa. Proś Go, by wskazywał ci, do jakich uzdrawiających duchowo zmian w twym 
życiu cię powołuje. (Wypisz je na kartce.)  
Proś Go też o łaskę rozpoznania i usłuchania Jego wskazań przez ludzi z Kościoła. 

… I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. 

Przypomnij sobie troski i potrzeby, które odczuwasz ty sam, twoja rodzina i osoby, z którymi masz relacje. (Wypisz je 
skrótowo na kartce.) Zapoznaj się też z intencjami spisanymi poniżej. Spędź pozostały czas prosząc Boga o 
zaspokojenie wszystkich tych potrzeb.  

• o naszą Wspólnotę - aby w tym okresie każdy z nas znalazł potrzebne wsparcie duchowe, emocjonalne i 
praktyczne, a także sam stawał się wsparciem dla innych 

• o służby medyczne i wszystkich ludzi narażających swoje zdrowie, by pomagać chorym  
• o osoby, które tracą pracę, by  znalazły nowe możliwości utrzymania  
• o przedsiębiorców, by ich firmy przetrwały najbliższe trudne miesiące  
• o seniorów – by doświadczali troski Boga i ludzi  
• o naród polski i inne narody najbardziej dotknięte chorobą – by Bóg ulitował się i wkrótce zabrał epidemię, 

ale przede wszystkim, by był to czas upamiętania i powrotu do Boga 
• o mądrość, współpracę i jedność wśród osób podejmujących najważniejsze decyzje w Polsce i innych krajach 

dotkniętych epidemią 
• o Boże prowadzenie dla instytutów badawczych pracujących nad szczepionką i lekami na wirusa 
• o pokój w sercu każdego dziecka Bożego – aby ten czas Bóg użył by nas wzmacniać i ćwiczyć w zaufaniu 

wobec Niego 
 
Na zakończenie dziękuj Bogu za wszystko co uczynił i jeszcze uczyni oraz pomódl się o osobę, która będzie po tobie 
kontynuować modlitwę w łańcuchu. 


