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Oliwia Białas  

Temat: Czy modlitwa może mi pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji? 

a) Cel dydaktyczny: ukazanie czym jest modlitwa oraz jej znaczenia w życiu człowieka. 

b) Cel wychowawczy: ukazanie uczestnikom, że modlitwa pomaga w znalezieniu właściwej drogi w życiu. 

Pomoce: Biblia, świeca , kartki A4, karteczki dla każdego uczestnika, długopisy, kredki. 

 

 
Treść 

 
1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego 

(znaną formułką lub własnymi słowami). 

Pomódlmy się do naszego Ojca, tak jak nas nauczył na Zbawiciel Jezus Chrystus: „Ojcze nasz..” 

 

2. Treść właściwa 

 

I. Widzieć 

Animatora wprowadza w pracę w grupach:  

Na początek, chciałbym abyście w grupach po 3-4 osoby, tak jak siedzicie, korzystając z kartek A4, 

które wam dam, spróbowali odpowiedzieć na pytanie: Czym jest dla was modlitwa? Odpowiedź mo-

żecie wyrazić w dowolny sposób: narysować coś, napisać, zrobić wydzierankę – forma dowolna. 

(Animator rozdaje kartki A4, dowolną ilość i daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy zadaje 

pytanie) 

-Czym jest dla was modlitwa? (Każda grupa prezentuje swoją pracę) 

Dziękuję za wasze wypowiedzi.  

 

Jak możemy zauważyć, mamy wiele określeń dotyczących modlitwy. Dla wielu z nas jest ona ważna, 

ale  

czy modlitwa może mi pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji?  

Spróbujmy na dzisiejszym spotkaniu poszukać głębiej odpowiedzi na postawione pytanie. 

 

II. Osądzić 

 

Przeczytamy teraz fragmenty z Pisma Świętego o ludziach, którym modlitwa pomogła w rozwiązywa-

niu decyzji: 

(Tb 3;10-12): ,,Sara tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Wyszedłszy do górnej 

izby swojego ojca miała zamiar się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: «Niechaj nie 

szydzą z mego ojca - mówiąc do niego: "Miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść 

się powiesiła". Nie mogę wśród smutku przyprowadzać do Otchłani starości ojca mego. Będzie 

lepiej dla mnie nie powiesić się, lecz ubłagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg 

w moim życiu. I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu modliła się słowami...” 

Moi drodzy odpowiedzcie mi teraz na pytanie. 

-Czym była dla Sary modlitwa? (modlitwa dla Sary była ucieczka od problemów, kiedy się modliła nie 

myślała o samobójstwie modlitwa odganiała złe myśli) 

Teraz przeczytajmy drugi fragment: 

(Rdz 24;10-15): ,,Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i 

wyruszył do Aram-Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor.  Tam rozsiodłał wielbłądy 

przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy właśnie, kiedy kobiety wychodziły czerpać 

wodę.  I modlił się: Panie, Boże «Pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj; bądź 

łaskaw dla mego pana Abrahama!  Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego 

miasta wychodzą, aby czerpać wodę,  niechaj dziewczyna, której powiem: "Nachyl mi dzban twój, 

abym się mógł napić", a ona mi odpowie: "Pij, a i wielbłądy twoje napoję", będzie tą, którą 
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przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka; wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana».  Zanim 

przestał się modlić, nadeszła Rebeka córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama; 

wyszła z dzbanem na ramieniu” 

-O co prosił sługa swojego Boga?(aby kobieta do niego przyszła i dała mu się napić wody) 

-Czy Bóg wysłuchał swego sługę i jak szybko dał mu odpowiedz?(Bóg wysłuchał jego modlitwy i po 

krótkim czasie już stało się o co prosił) 

Teraz przeczytajmy ostatni fragment działania modlitwy w żuciu ludzi 

(2Krl 6:17): ,,Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: «Panie! Racz otworzyć oczy jego, aby 

widział». Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: oto góra pełna była ognistych rumaków i 

rydwanów otaczających Elizeusza.  

Jest to kolejny fragment w którym modlitwa została wysłuchana przez Boga i pomogła 

ludziom w problemie.  

Posłuchajcie teraz jakie obietnice daje nam Chrystus związaną z modlitwą, są to dwa fragmenty: 

(Mk 11;24): ,,Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili tylko 

wierzcie, że otrzymacie a spełni się wam” 

(Mt 7;7-8): ,,Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. Każdy 

bowiem kto prosi otrzymuje a kto szuka znajduje a kto kołacze temu otworzą” 

-Jaką obietnice w tekście daje Jezus?(Gdy prosimy o coś Boga to musimy wierzyć, że On może nam to 

dać, że On ma moc, zmieniać nasze życie) 

 

(Mt 6,5-6) Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją 

nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca 

twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie“ 

-Przed czym ostrzega nas Pan Jezus? (Modlitwa nie jest na pokaz, zostaje wysłuchana wtedy gdy 

będzie odmówiona pobożnie, w swojej izdebce. Kto się chwali swoja modlitwą już dostał nagrodę na 

ziemi ) 

 

III. Działać 

Animator wprowadza do pracy indywidualnej:  

Zapraszam was teraz do pewnej pracy indywidualnej. Rozdam każdemu po jednej karteczce. 

Proszę aby każdy osobno napisał wezwanie, czyli prośbę – tak jak w modlitwie wiernych – o co 

chciałbyś Pana Boga prosić. Niech każdy pomyśli, na czym mu zależy i prośbę o to zapisze na 

kartce. Za chwilę wspólnie o te sprawy pomodlimy się. (Animatora daje czas na napisanie. Po 

upływie danego czasu animatora zbiera karteczki i zaprasza do wspólnej modlitwy.  

Proszę was teraz, abyśmy wstali i pomodlimy się w waszych intencjach… (animator może rozdać każ-

demu uczestnikowi po jednym wezwaniu do przeczytania) 

Dziękuję za wasze zaangażowanie.  

 

3. Hasło spotkania 

Modlitwa-droga do prawdy 

4. Piosenka spotkania 

Ty tylko mnie poprowadź 

5. Zadanie apostolskie 

Pomodlić się Psalmem 102 

6. Modlitwa na zakończenie 

Spotkanie zakończmy uwielbieniem Boga w Trójcy Przenajświętszego: Chwała Ojcu i Synowi i Du-

chowi Świętemu…  

 


