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SIEDEM PRÓŚB 

 
2803 Po postawieniu nas w obecności Boga, naszego Ojca, aby Go adorować, kochać i błogosławić, Duch 
przybrania za synów sprawia, że z naszych serc wznosi się siedem próśb, siedem błogosławieństw. Trzy 
pierwsze, bardziej teologalne, kierują nas do chwały Ojca, cztery kolejne, będące jakby drogami do Niego, 
poddają naszą nędzę Jego łasce. "Głębia przyzywa głębię" (Ps 42, 8). 
2804 Pierwsza seria próśb prowadzi nas do Ojca, by być dla Niego: Twoje imię, Twoje Królestwo, Twoja 
wola! Właściwą cechą miłości jest przede wszystkim pamięć o Tym, którego kochamy. W żadnej z tych 
trzech próśb nie wymieniamy "nas", ale ogarnia nas "gorące pragnienie", nawet "niepokój" umiłowanego 
Syna o chwałę Jego Ojca 50: "Święć się... Przyjdź... Bądź...": te trzy błagania zostały już wysłuchane w 
Ofierze Chrystusa Zbawiciela, a teraz są skierowane, w nadziei, do ich ostatecznego wypełnienia, 
ponieważ Bóg nie jest jeszcze wszystkim we wszystkich 51 . 
2805 Druga seria próśb rozwija się podobnie jak niektóre epiklezy eucharystyczne: jest ofiarowaniem 
naszych oczekiwań i przyciąga spojrzenie Ojca miłosierdzia. Wznosi się od nas i dotyczy nas już w tej 
chwili, na tym świecie: "Daj nam... odpuść nam... nie wódź nas... zbaw nas". Czwarta i piąta prośba 
dotyczą naszego życia, aby je podtrzymać i uleczyć z grzechu; dwie ostatnie dotyczą naszej walki o 
zwycięstwo życia, a także samej walki modlitwy. 
2806 Trzy pierwsze prośby umacniają nas w wierze, napełniają nadzieją i rozpalają miłością. Jako 
stworzenia, a jeszcze bardziej jako grzesznicy, musimy prosić za nas; to "my", posiadające wymiar świata i 
historii, powierzamy niezmiernej miłości naszego Boga. To przez imię Chrystusa i przez Królestwo Ducha 
Świętego nasz Ojciec wypełnia swój zamysł zbawienia nas i całego świata. 
 

I. "Święć się imię Twoje" 
2807 Pojęcie "święcić się" należy tutaj rozumieć nie tyle w sensie przyczynowym (Bóg sam uświęca, czyni 
świętym), ale przede wszystkim w znaczeniu wartościującym: uznać za świętego, traktować w sposób 
święty. Dlatego więc w adoracji wezwanie to często jest rozumiane jako uwielbienie i dziękczynienie 52 . 
Jezus jednak nauczył nas tej prośby w formie wyrażającej życzenie; jest to prośba, pragnienie i 
oczekiwanie, w które zaangażowani są Bóg i człowiek. Od pierwszej prośby skierowanej do naszego Ojca 
jesteśmy zanurzeni w wewnętrzne misterium Jego Boskości i w wydarzenie zbawienia naszego 
człowieczeństwa. Prośba o to, by święciło się Jego imię, włącza nas w urzeczywistnienie podjętego przez 
Boga "zamysłu życzliwości", abyśmy "byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" 53 . 
2808 W decydujących chwilach swojej ekonomii Bóg objawia swoje imię, ale objawia je, wypełniając swoje 
dzieło. To dzieło urzeczywistnia się jednak dla nas i w nas tylko wtedy, gdy Jego imię jest uświęcane przez 
nas i w nas. 
2809 Świętość Boga jest niedostępną siedzibą Jego wiecznego misterium. Jej objawienie w stworzeniu i w 
historii Pismo święte nazywa chwałą, promieniowaniem Jego majestatu 54 . Bóg, stwarzając człowieka "na 
swój obraz i podobieństwo" (Rdz l, 26), "chwałą i czcią go uwieńczył" (Ps 8, 6), ale człowiek przez grzech 
został "pozbawiony chwały Bożej" (Rz 3, 23). Odtąd Bóg będzie ukazywał swoją świętość, objawiając i 
dając swoje imię, aby odnowić człowieka na obraz Tego, który go stworzył" (Kol 3, 10). 
2810 Przez obietnicę daną Abrahamowi i przez przysięgę, która jej towarzyszy 55 , działa sam Bóg, ale nie 
ujawnia swego imienia. Zaczyna je objawiać dopiero Mojżeszowi56 , a ukazuje je całemu ludowi, wybawiając 
go od Egipcjan: okrywa się chwałą (Wj 15, 1). Od zawarcia Przymierza na Synaju ten lud jest "Jego" ludem 
i powinien być "narodem świętym" (lub konsekrowanym to samo słowo w języku hebrajskim 57 ), gdyż 
mieszka w nim imię Boże. 
2811 Mimo świętego Prawa, które święty Bóg 58 nieustannie daje ludowi, i mimo że Pan "ze względu na 
swoje imię" okazuje cierpliwość, lud odwraca się od Świętego Izraela i "znieważa Jego imię na oczach 
narodów" 59 . Dlatego sprawiedliwi Starego Przymierza, ubodzy, którzy wrócili z wygnania, oraz prorocy 
rozpalali się z gorliwości o imię Boga. 
2812 W końcu, to w Jezusie imię świętego Boga zostało nam objawione i dane w ciele jako Zbawiciel 60 
objawione przez to, kim On Jest, przez Jego Słowo i Ofiarę 61 . Stanowi ono centrum modlitwy 
arcykapłańskiej: "Ojcze Święty... za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w 
prawdzie" (J 17, 19). Ponieważ On sam "uświęca" swoje imię 62 , dlatego Jezus "objawia" Imię Ojca (J 17, 
6). Na końcu Jego Paschy Ojciec daje Mu imię ponad wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale Boga 
Ojca 63 . 
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2813 W wodzie chrztu zostaliśmy "obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i 
przez Ducha naszego Boga" (1 Kor 6, 11). W całym naszym życiu Ojciec "powołuje nas do świętości" (1 
Tes 4, 7), a ponieważ "przez Niego jesteśmy w Chrystusie Jezusie... który stał się dla nas uświęceniem" (1 
Kor l, 30), chodzi więc o Jego chwałę i o nasze życie, by Jego imię święciło się w nas i przez nas. Na tym 
więc polega przynaglający charakter naszej pierwszej prośby. 
Kto mógłby uświęcić Boga, skoro to On sam uświęca? Natchnieni słowami: "Bądźcie święci, bo Ja Święty jestem" (Kpł 
20, 26), prosimy, abyśmy - uświęceni przez chrzest - wytrwali w tym, czym zaczęliśmy być. Prosimy o to codziennie, 
bo codziennie popełniamy grzechy i powinniśmy zmywać nasze przewinienia przez nieustannie podejmowane 

uświęcanie... Uciekamy się więc do modlitwy, by ta świętość w nas trwała 64 . 
2814 Od naszego życia i od naszej modlitwy zależy nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród 
narodów: 
Prosimy Boga, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość zbawia On i uświęca wszelkie stworzenie... Chodzi o imię, 
które daje zbawienie upadłemu światu, ale prosimy, by to imię Boże było uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli 
dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione; ale jeśli źle żyjemy, jest ono znieważane, jak mówi Apostoł: "Z waszej 
przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga" (Rz 2 24; Ez 36, 20-22). Modlimy się więc, abyśmy byli godni stać się 

świętymi, jak święte jest imię naszego Boga 65 . 
Gdy mówimy: "Święć się imię Twoje", prosimy, aby było ono uświęcone w nas, którzy jesteśmy w Nim, ale także w 
innych, na których łaska Boża jeszcze oczekuje, by wypełniać przykazanie, które zobowiązuje nas do modlitwy za 
wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Oto dlaczego nie mówimy dokładnie: Święć się imię Twoje "w nas", ponieważ 

prosimy, by święciło się ono we wszystkich ludziach 66 . 
2815 Ta prośba, podobnie jak sześć pozostałych, które w sobie zawiera, została wysłuchana dzięki 
modlitwie Chrystusa. Modlitwa do naszego Ojca jest wtedy naszą modlitwą, gdy modlimy się "w imię" 
Jezusa 67 . Jezus prosi w swojej modlitwie arcykapłańskiej: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, 
które Mi dałeś" (J 17, 11). 
 
PYTANIA DO DZIELENIA:   

1. Dlaczego modlimy się o to żeby Imię Boże było święte skoro Ono i tak już jest święte?  
2. Czy doświadczam dysproporcji pomiędzy własną sytuacją a Łaską Boga? W jaki sposób?  
3. Jak w praktyce dbam o świętość Imienia Bożego w moim życiu?  
4. Jak Boże Imię może się święcić w nas i przez nas? 
5. Czy modlę się w Imię Jezusa? Jakie mam doświadczenia takiej modlitwy? 
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Teksty na adorację. (MPO – Tydzień 2) 
Rz 2 17-24: Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz.  Mówiąc, 

że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie?  Ty, który chlubisz się 

Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.  Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest 

napisane - poganie bluźnią imieniu Boga. 

Rz 3, 21-26:  Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i 

Proroków.  Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie 

ma tu różnicy:  wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,  a dostępują usprawiedliwienia darmo, 

z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.  Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 

przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych 

dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się  w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego 

sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. 

Ez 36, 16-23:  Pan skierował do mnie te słowa:  "Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, 

wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami: postępowanie ich wobec Mnie było jak 

nieczystość miesięczna kobiety.  Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z 

powodu bożków, którymi go splugawili.  I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, 

osądziłem ich według postępowania i czynów.  W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, 

bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: "To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze 

swego kraju".  Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów 

pogańskich, do których przybyli.  Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to 

czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do 

których przyszliście.  Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, 

zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę 

się Świętym względem was przed ich oczami. 

Ps 8, 4-7  Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest 

człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  Uczyniłeś go niewiele mniejszym 

od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś 

wszystko pod jego stopy 

1 Kor 6, 9-11:  Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani 

rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, 

ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z 

was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez 

Ducha Boga naszego. 

Kol 3, 9-10: Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,  a 

przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go 

stworzył. 

J 17, 6 – 19:  Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 

zachowali słowo Twoje.  Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.  Słowa bowiem, 

które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz 

uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 

są Twoimi.  Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.  Już nie 

jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 

imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.  Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim 

imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo.  Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej 

pełni.  Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 

świata.  Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.  Oni nie są ze świata, jak i Ja nie 

jestem ze świata.  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.  Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich 

na świat posłałem.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 


