Modlić się (dlaczego?)
Nabożeństwo
Bóg kocha swoje stworzenie i chce dla niego to co najlepsze. Jeśli wołamy do Niego w
potrzebie , wysłucha nas i pomoże w najlepszy możliwy sposób. 1 Jana 5,14-15 mówi,
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A
jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co
prosiliśmy.”

Bóg chce być tym, który o nas dba. Chce być jedynym czego potrzebujemy na tym świecie. Jeśli
prawdziwie w to uwierzymy, wszystko czego potrzebujemy znajdzie się w zasięgu ręki. Wiara w to,
wzmacnia więź między nami a Panem.

Ilustracja
Jeśli poprosisz On cię usłyszy. Jesienią 1992 roku, grupa studentów zdecydowała się na
wędrówkę po Północnej Alabamie. Znaleźli ciekawie zapowiadający się szlak i zdecydowali się go
wypróbować. Szlak był oznaczony, jednak gdy zaczęło się ściemniać stracili go z oczu. Nie
pochodząc z tej okolicy ubrani byli w normalne ubrania , nie wiedząc, że wieczorem temperatura
gwałtownie spada. Studenci byli pewni, że odnajdą szlak, ale gdy zrobiło się zupełnie ciemno
zrozumieli już, że mają poważny problem. Jeden ze studentów- najgorzej ubrany zaczął odczuwać
zaczynający się przymrozek. Natknęli się na opustoszałą drogę i wtedy lider grupy ich zatrzymał. Z
desperacją wyjąkał prostą modlitwę: “Boże wiemy, że nawet teraz możesz przysłać tu strażnika
parku by nas stąd zabrał.” Kontynuowali poszukiwanie szlaku nie wierząc, że nadejdzie
jakakolwiek odpowiedź na modlitwę. Dziesięć minut później zobaczyli światła zbliżające się po
drodze. To był strażnik parku! Natychmiast zapakował studentów na ciężarówkę i zabrał ich do ich
domków kempingowych.
Kiedy dzieci Boże proszą , On zawsze ich wysłuchuje. Czy ufasz w to, że wysłucha ciebie?

Pytania dla małych grup
O co najczęściej się modlisz? Dlaczego?
Kiedy czułeś, że nastała odpowiedź na twoje modlitwy? W jaki sposób otrzymałeś odpowiedź?

Czy oczekiwałeś, że odpowiedź nadejdzie w taki sposób?
W jaki sposób możemy zachęcić świat do modlitwy jeśli mamy tak dużo wątpliwości?

Cytaty
“Celem każdej modlitwy jest odnalezienie woli Bożej i uczynienie jej naszą modlitwą” –Catherine
Marshall
“Niektórzy modlą się by się modlić, a niektórzy modlą się by poznać Boga. “
-Andrew Murray
“Modlitwa jednoczy duszę z Bogiem”
–Julian of Norwich
“Nic nie pomaga nam pokochać człowieka tak bardzo, jak modlitwa za niego.”
–William Law
“Nic nie jest zbyt wielkie i nic nie jest zbyt małe by powierzyć to w ręce Pana”
–A.W. Pink
“Modlić się to zrzucić z siebie ciężary, podrzeć swoje szaty, strząsnąć swe choroby i być
napełnionym duchową siłą i osiągnąć najwyższy poziom zdrowia chrześcijanina.”
–C.H. Spurgeon
“Modlitwa ma wielką moc by podtrzymać duszę w każdym czasie cierpienia i smutku.”
–C.H. Spurgeon
“Pokochaj modlitwę. Odczuwaj często w ciągu dnia potrzebę modlitwy i zadaj sobie trud by się
modlić. Modlitwa powiększa serce tak, iż jest w stanie pomieścić Boży dar – Jego samego. Proś i
szukaj, aż twoje serce będzie wystarczająco wielkie by Go przyjąć.”
–Matka Teresa
“Modlitwa nie jest zaprojektowana by informować Boga , lecz by pozwolić człowiekowi zobaczyć
jego nędzę, by ukorzyć jego serce, by wzbudzić pragnienie, rozbudzić jego wiarę, ożywić nadzieję,
podnieść duszę z ziemi do nieba.”
–Adam Clarke
“Modlitwa jest przewodnikiem do doskonałości. Bo jedynym sposobem by stać się doskonałym to
przebywać w obecności Boga”
–Madame Guyon

