
Różaniec 

Tajemnice Światła  

O modlitwie 
 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

Miłość i miłosierdzie Boga uprzedza wszystko i wszystkich: Bóg w miłości 
swojego Ducha biegnie do nas pierwszy i przyjmuje nasze oddanie, 
zawierzenie oraz zobowiązanie do życia w wierze i miłości. Od Chrztu 
Świętego, w którym zostajemy wpisani w Boga, pozwalamy Duchowi 
Świętemu prowadzić nas, towarzyszyć, a On obsypuje nas łaskami, 
wskazuje drogę do Ojca, uczy modlitwy na każdym etapie naszego 
ziemskiego życia. 

  

Cud w Kanie galilejskiej 

 

Cud w Kanie należy do tych obfitości darów Boga, którymi Miłość pragnie 
obsypywać. Bóg znając wszystkie nasze potrzeby oczekuje od nas 
zawierzenie i pokładania w Nim nadziei. Wszystko bowiem od Boga 
pochodzi. On jest sprawcą wszystkiego i we wszystkich. Wystarczyło tylko 
stwierdzenie Maryi: "Nie mają już wina", by Jej troska pozwoliła Bogu na 
obfite wylanie mocy przekształcającej wody w wino. 

  

Nauczanie Pana Jezusa 

 

Jezus często odchodził w ustronne miejsce i modlił się. Kiedy proszono 
Go, by nauczył nas modlić się - On skierował słowa modlitwy do Ojca. I 
tak jak Jest Synem Boga, tak i nam pozwala modlić się Jego słowami: 
"Ojcze nasz..." Przez chrzest, który zobowiązuje do modlitwy, staliśmy 
się braćmi Jezusowymi i dziećmi Boga Ojca. Dla umocnienie w nas 
modlitwy, Jezus przemawia w przypowieściach i poucza, abyśmy nie 
ustawali na modlitwie, ale również, abyśmy na modlitwie nie byli 
gadatliwymi. 

 

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

"Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a oto jego odzienie 
stało się lśniąco białe..." tak było na Górze Tabor. A około 1220 lat 
wcześniej, Mojżesz "stanął na szczycie góry z laską Boga w ręku". Z 
rękami wzniesionymi do nieba wypraszał łaskę zwycięstwa z 
Amalekitami. Wiara i modlitwa posiadają moc przekształcającą życie, 
przemieniają go wg świętej woli Boga, który oczekuje naszej współpracy, 
by nas uświęcić. 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Jezus nie prosił w modlitwach o Siebie, lecz samego Siebie wydał za nas. 
W modlitwie arcykapłańskiej objawił nam własną miłość do Ojca modląc 
się słowami: "Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 
miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich" Św. Paweł w 
2 liście do Tymoteusza rozszerza rolę modlitwy zawartej w dążeniu do 
odkrywania Bożej Prawdy: "Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i 
pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego dobrego czynu". 

 

 


