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Gracjan Kuca  

Temat: Czy Bóg spełnia marzenia? 

a) Cel dydaktyczny: Nauka jak się modlić, by zostać wysłuchanym 

b) Cel wychowawczy: Ożywienie wiary w Boga, zaprzyjaźnienie się z Nim i zachęta do doroślejszej modlitwy 

Pomoce: Biblia, przygotowane wcześniej losowe przedmioty (typu kapsle, długopis, mała zabawka – może to 

być generalnie wszystko, ważne, żeby były różnorodne i było ich więcej niż uczestników spotkania), gitara (i 

ktoś kto potrafi się nią obsługiwać), śpiewnik, czekolada (albo cukierki) 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezusa (znaną modlitwą lub wła-

snymi słowami). 

Panie Jezu, Ty zawsze jesteś przy mnie i pomagasz mi w moich sprawach. Bądź ze mną również i na 

tym spotkaniu, dopomóż bym dobrze poprowadził tę grupę i ześlij na nas Ducha Świętego, by rozjaśnił 

nasze umysły. 

Animator może zapytać o znane uczestnikom piosenki do Ducha Świętego, razem można coś wybrać, 

przykładowo: Przyjdź Duchu Święty do naszych serc; Duchu Święty, przyjdź; Dotknij, Panie, moich oczu 

Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu…  

2. Treść właściwa  

I. Widzieć 

Zanim zaczniemy spotkanie chciałbym Was zachęcić do otwarcia się, dzielenia się swoimi przemyśle-

niami. Spotkanie tworzymy wszyscy.       (Animator wysypuje na podłogę przygotowane przedmioty) Mam 

dla was różne przedmioty i chcę, żeby teraz każdy z was wziął sobie po jednym. Teraz zastanówcie się czy 

macie jakieś marzenie, może mieliście jakieś marzenie kiedyś i waszym zadaniem będzie o nim opowie-

dzieć, odgrywając scenkę przy użyciu tego przedmiotu, który wylosowaliście. (Animator również losuje 

jakiś przedmiot i uczestniczy w zabawie, by nadać otuchy uczestnikom). Dzisiejszy temat spotkania to: Czy 

Bóg spełnia marzenia? 

- Czy w tych marzeniach prosiliście Boga, aby się spełniły? Może macie jeszcze jakieś inne marzenia, które 

się spełniły, bądź nie spełniły?  

(Animator również może przygotować swoje świadectwo i podzielić się nim z innymi.) 

Dziękuję za wasze wypowiedzi. Myślę, że żeby lepiej zrozumieć ten temat, powinniśmy się w niego głębiej 

zanurzyć, żeby pod koniec spotkania każdy mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Bóg może spełnić 

moje marzenie? 

II. Osądzić 

Zacznijmy od rozważenia fragmentów Pisma Świętego. 1 J 5, 14 

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych 

próśb zgodnych z Jego wolą.” 

1 P 3, 12 

„Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby” 

- Co te fragmenty mówią nam o Panu Bogu? 

(Pierwszy, że powinniśmy wierzyć, że Pan wysłucha naszych próśb, jeśli są zgodne z Jego wolą, drugi to 

uzupełnia, mówiąc, że Bóg słucha próśb sprawiedliwych [wiernych]). 

Wiemy, że Bóg spełnia prośby, lecz dlaczego nie zawsze odpowiada na nasze na modlitwy wszystkich? 

Bóg może nie odpowiadać, gdy osoba modląca się nie ma z Nim osobistej więzi. Taka osoba wie, że Bóg 

istnieje, a nawet od czasu do czasu oddaje Mu cześć na różne sposoby, ale jeśli nigdy nie uzyskuje odpo-

wiedzi na swoje modlitwy, prawdopodobnie nie ma z Bogiem osobistej więzi. Nigdy nie otrzymała od 

Niego całkowitego przebaczenia swoich grzechów.  

W Piśmie Świętym czytamy: Iz 59, 1-2 

„Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie 

mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy 

zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. 

- O czym mówi Prorok Izajasz w tym fragmencie? 
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(Mówi, że jednym z powodów, dla których Bóg może nie wysłuchiwać naszych modlitw, próśb, jest brak 

odpowiedniej więzi z Nim – grzech) 

Całkiem naturalną reakcją na brak otrzymania czegoś o co prosiliśmy jest gniew, wątpienie, oddzielenie 

od Boga. Nasza modlitwa być może wygląda tak: „Boże naprawdę potrzebuję twojej pomocy”, potem 

następuje chwila milczenia, a po niej wyznanie: „Wiem, że nie jestem ideałem i w gruncie rzeczy nie mam 

prawa prosić Cię o coś takiego…” Osoba modląca się zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu i winy. Wie 

również, że Bóg ma tego świadomość. W jej głowie może pojawia się pytanie: „Kogo ja próbuję oszukać?” 

Nie wie natomiast, że może otrzymać od Boga przebaczenie wszystkich grzechów. Nie wie, że może na-

wiązać z Bogiem osobistą więź, dzięki której Bóg jej wysłucha. Właśnie na tej podstawie można z nadzieją 

oczekiwać Bożej odpowiedzi na modlitwę. 

    W zależności od atmosfery na spotkaniu, jeśli uczestnicy będą przysypiać można zrobić mały przerywnik 

w postaci żywej piosenki, np.: Tak jesteś godzien chwały i mocy; Przywołaj mnie Panie 

    Jak więc powinniśmy się modlić? Modlitwa to rozmowa z Bogiem, i tak samo jak w relacji z kolegą czy 

przyjacielem – im lepiej się znacie, tym lepiej się rozmawia, dlatego ważne jest poznać Boga. J 10, 14 

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” 

Jak widzicie Pan Bóg nie boi się relacji z innymi, zna swój lud a lud zna jego. A zatem czy ty znasz Boga 

i czy Bóg zna Ciebie? Czy masz z Nim osobistą więź, która zapewnia że Bóg odpowie na twoją modlitwę? 

A może Bóg jest w twoim życiu jedynie jakąś odległą postacią, ideą, pustym hasłem? Jeśli czujesz, że Bóg 

jest gdzieś gdzie nie wiesz gdzie, albo nie masz pewności, czy go znasz zdecydowanie czas najwyższy to 

nadrobić! 😉 Czy po tym wszystkim Bóg odpowie na naszą modlitwę? Otwórzmy kolejny fragment pisma 

świętego. J 15, 7 „Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, 

a to się wam spełni” 

W innym fragmencie czytamy: Mt 7, 7 „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołacz-

cie, a otworzą wam” 

- Co nam te fragmenty mówią? 

(Że gdy Boga poprosimy, to to dostaniemy) 

Lecz w tym wszystkim musimy pamiętać, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy zgodnie ze swoją wolą, 

mądrością i miłością do nas. Bóg wie co jest dla nas lepsze, bo wie więcej niż my. My często impulsywnie 

myślimy że coś jest nam niezbędne i tego chcemy, kiedy Bóg wie co jest dla nas ważniejsze i potrzebniej-

sze. Bóg jest otwarty na nasze prośby i często chętnie je spełnia, lecz nie powinniśmy zapominać słów 

naszej codziennej modlitwy: „Bądź wola twoja”. 

III. Działać 

   Teraz mam nadzieję, że każdy potrafi odpowiedzieć na pytanie z tematu: „Czy Bóg spełnia marzenia?”. 

Dlatego proponuję zrobić takie małe podsumowanie dzisiejszego spotkania, niech każdy się teraz zasta-

nowi nad tym co się dziś dowiedzieliśmy, może ktoś ma coś do dodania, albo jakieś swoje nowe przemy-

ślenia. 

(Dowiedzieliśmy się, że Bóg jak najbardziej może spełnić prośby wiernych, lecz tylko tych, którzy słuchają 

Jego słów i woli. By Pan spełnił naszą prośbę musimy mieć z nim dobrą, przyjacielską relację, od której 

definitywnie oddziela nas grzech. Powinniśmy również ważyć na to, że Bóg lepiej wie co jest dla nas dobre 

i czasami robi coś dla nas na pozór na przekór, lecz długoterminowo jest to dla nas lepsze) 

Na koniec spotkania bądź gdy uczestnicy się udzielają można rozdać czekoladę czy cukierki 

 

3. Hasło spotkania 

Zastanówcie się w parach jakie mogłoby być hasło tego spotkania. 

„Modlitwa – tu spełniają się marzenia” 

 

4. Piosenka spotkania 

„Duszo ma Pana chwal” 

 

5. Zadanie apostolskie 

Postarajcie się wzmocnić waszą relację z Bogiem, zaprzyjaźnić z nim. 

6. Modlitwa na zakończenie 
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Panie Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, za tych ludzi. Użycz nam łask, byśmy mogli Cię lepiej poznać i 

zawsze być z Tobą i dla Ciebie. Byśmy stawali się lepszymi ludźmi. Naucz nas kochać bliźnich. Strzeż nas 

od złego i napełniaj nas wiarą, byśmy nie wątpili. Amen. 

 

 


