
Modlitwa – oddech wiary

Cele:

 Uświadomienie wartości modlitwy w życiu Nowego Człowieka

 Odkrycie, że modlitwa to spotkanie z Żywym Bogiem

 Wzbudzenie pragnienia praktykowania codziennego Namiotu Spotkania

Odkrycie:

1) Rozmowa na temat miejsca i roli modlitwy w moim życiu:

 Czy modlę się regularnie, codziennie?

 Jaką formę ma moja modlitwa? (różaniec, Namiot Spotkania, litanie, koronki)

 Ile czasu przeznaczam na modlitwę?

 Co powoduje, że praktykuje modlitwę - przyzwyczajenie, poczucie obowiązku, 

lęk, wewnętrzna potrzeba, przekonanie o jej wartości?

 Dlaczego zaniedbuje modlitwę, co sprawia, że jej nie praktykuje, gdzie widzę 

źródło trudności?

2) 1 Sm 1,  12-20; Łk 1,  46-55 – co nas uderza w postawie modlących się  ludzi?  – 

świadomość wielkości Boga, Jego dobroci, miłosierdzia na tle małości,  grzeszności 

człowieka.

3) Co  to  znaczy  dla  mnie,  że  „modlitwa  jest  oddechem  Nowego  Życia,  wielkim 

przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego 

w nas” 

 Modlitwa jest oddechem Nowego Człowieka – czym jest oddech dla życia 

tym jest modlitwa dla duszy – jeżeli przestaniemy oddychać, udusimy się; jeśli 

się  nie  modlimy  to  nie  ma w nas  Życia  w Bogu.  Dzięki  modlitwie  mam 

możliwość  nawiązania  bezpośredniego  kontaktu  z  osobą  Chrystusa,  bo 

modlitwa to „rozmowa duszy z Bogiem”.

 Modlitwa jest przywilejem i radością – jak ja przezywam modlitwę – jako 

ciężar,  obowiązek?  –  jeśli  modlitwa  jest  spotkaniem  z  Bogiem  –  naszym 

Ojcem  i  Przyjacielem  –  to  powinna  być  czasem  radosnego  spotkania  

i rozmowy.



 Modlitwa źródłem mocy – czy doświadczam mocy modlitwy w moim życiu?

W jakich sytuacjach?

 Duch Święty jest w nas sprawcą i nauczycielem modlitwy  (Rz 8, 26-27)  

i dlatego musimy mu się na modlitwie nieustannie oddawać.

Zrozumienie:

4) Czy modle się codziennie Namiotem Spotkania?

5) Czym jest dla mnie Namiot Spotkania – spotkaniem czy obowiązkiem? (Wj 33, 7-11)

6) Jakie przezywam trudności na Namiocie Spotkania?

7) Czy jest nam potrzebna taka modlitwa? Czy nie wystarczy Msza św., różaniec itp.? – 

Mt 6,6 – sam Jezus daje nam dowód na to, że jest to potrzebne, On sam często udawał 

się na modlitwę osobistą.

8) Czy warto trwać na modlitwie gdy nie ma żadnych uczuć, gdy jest trudno? – taka 

modlitwa ma największą wartość.

Zastosowanie:

 Rozważyć na jednym z Namiotów Spotkania fragment: Syr 2, 1-18.

 Modlić się codziennie Namiotem Spotkania.


