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W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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I Piotr

-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
 (Księga Rodzaju)

-  II Księga Mojżeszowa   
 (Księga Wyjścia)

-  III Księga Mojżeszowa   
 (Księga Kapłańska)

-  IV Księga Mojżeszowa   
 (Księga Liczb)

-  V Księga Mojżeszowa  
 (Księga Powtórzonego Prawa)

-  Księga Nahuma
-  Księga Nehemiasza
-  Objawienie Jana   
 (Apokalipsa Jana)

-  Księga Ozeasza
-  Pieśń nad Pieśniami
-  I List Piotra

W odnośnikach do tekstów biblijnych 
zawsze podawany jest najpierw skrót 
nazwy księgi, następnie numer roz-
działu, po przecinku zaś numer wiersza.

Przykłady:

Obj. 3,20 = Objawienie Jana   
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,  
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego:
- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

- Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980.

Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem “BT”.

Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS “NEUES LEBEN MIT JESUS”

Original edition © by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V. 

Polish edition © by Fundacja Ewangeliczna
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Modlitwa powinna należeć do ulubionych zajęć chrze-
ścijanina. Przez modlitwę możemy w szczególny spo-
sób wyrażać naszą społeczność z Bogiem oraz pogłę-
biać ją. Możemy też wzmacniać naszą wiarę. Dlatego 
chrześcijańskie życie jest niemożliwe bez modlitwy.
Dla człowieka, który nie zna Jezusa Chrystusa, modli-
twa jest czymś zupełnie innym niż dla dziecka Bożego. 
Kiedyś jeden z uczniów Jezusa poprosił Go: Panie, na-
ucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. 
(Łuk. 11,1) Powinno to być także i naszym pragnieniem! 
Również my chcemy uczyć się modlitwy! Dlatego zaj-
miemy się następującymi zagadnieniami:
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modlitwy

modlitwa

Modlitwa



Ważne jest, byśmy zdali sobie sprawę z wagi mo-
dlitwy. Tylko wtedy będziemy bowiem prowadzić 
oddane i trwałe życie modlitewne. Dlaczego więc 
modlitwa jest tak ważna? Dlaczego powinniśmy się 
nieustannie modlić?

A.  Dzięki modlitwie możemy pogłębiać 
 naszą społeczność z Bogiem

Modlitwa jest mówieniem do Boga i słuchaniem Go.
Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem!

•  W jaki sposób możemy zaspokoić we-
wnętrzne pragnienie społeczności z 
Bogiem?     Ps. 63,1-7, Jak. 4,8

Co to jest modlitwa?

Filip. 4,6
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w 
modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem po-
wierzcie prośby wasze Bogu.

I

W modlitwie mogę rozmawiać z Bogiem o wszyst-
kim. Mówię Mu o moich przeżyciach. Mówię o mojej 
radości z tego, że jestem zbawiony, o moich rela-
cjach z innymi ludźmi. Wyrażam moją wdzięczność, 
opowiadam Mu o wszystkich moich troskach i o mo-
jej odpowiedzialności jako chrześcijanina. Istotne są 
tu nie tyle dobre sformułowania, co szczere serce.

Dlaczego powinniśmy się modlić?II

Ps. 42,2-3
Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza 
moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pra-
gnie Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i uka-
żę się przed obliczem Boga?

Bóg stworzył nas, aby mieć z nami społeczność. On 
tęskni za nami. Gdy modlimy się, czynimy to, do 
czego jesteśmy przeznaczeni. Modlitwa zaspokaja 
także naszą głęboką tęsknotę za Bogiem.

B. Dzięki modlitwie możemy przezwyciężyć  
 problemy

I Piotr 5,7
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż 
On ma o was staranie.

Każdy chrześcijanin powinien wyróżniać się życiem 
wolnym od trosk i pokojem serca, jakiego nie znają 
ludzie tego świata. Przez czytanie Biblii i własne do-
świadczenia wierzący uczy się bowiem spokojnego 
podejścia do problemów i powierzania ich Jezusowi.

•  W jaki sposób powinniśmy, jako chrześci-
janie, podchodzić do problemów? Czego 
możemy się wówczas spodziewać?     

 Jan 16,23-24

modlitwa



W modlitwie możemy mówić Bogu o wszystkim. 
Dlatego znajdujemy w Biblii różne formy modlitwy. 
Powinniśmy znać je, aby nasze życie modlitewne 
nie było jednostronne.

C. Dzięki modlitwie otrzymujemy od Boga  
 radość

Jan 16,24
Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; 
proście a weźmiecie, aby radość wasza była 
zupełna.

Chrześcijanie powinni być radosnymi ludźmi. Bóg 
pragnie obdarzać nas pełną radością przez wysłu-
chiwanie naszych modlitw i zaspokajanie naszych 
potrzeb.
Wyobraź sobie dziecko, które ma kochającego ojca. 
Na pewno chętnie spełni on życzenie swego dziecka. 
Może zdarzyć się jednak, że dziecko poprosi o coś, 
co jest dla niego niebezpieczne. Ojciec niewątpliwie 
nie spełni takiej prośby. Dziecko jednak może wciąż 
cieszyć się swą obecnością w ojcowskim domu.

•  Czy doświadczyłeś już kiedyś radości z wy-
słuchanej przez Boga modlitwy?

D. Dzięki modlitwie możemy pomagać 
 innym
Gdy Piotr został wtrącony do więzienia, Kościół nie 
mógł zrobić dla niego nic innego, jak tylko modlić 
się.

Dz.Ap. 12,5
Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś 
modlił się nieustannie za niego do Boga.

•  Jaki skutek odniosła ta modlitwa?
    Dz.Ap. 12,7-10
•  Do jakiej formy wsparcia Paweł przywiązy-

wał największe znaczenie?
    Efez. 6,18-19

E. Dzięki modlitwie otrzymujemy moc

Dz.Ap. 4,31
A gdy skończyli modlitwę zatrzęsło się 
miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni 
zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z 
odwagą Słowo Boże.

Aby prowadzić zwycięskie życie, potrzebujemy mocy 
Ducha Świętego. Możemy ją otrzymać poprzez mo-
dlitwę!

• W jakich sytuacjach życiowych jesteśmy 
zdani na moc Ducha Świętego?

 Dz.Ap. 4,33, Dz.Ap. 6,8, Dz.Ap. 9,22,
 Dz.Ap. 10,38

Treść modlitwyIII

A. Uwielbienie
Uwielbienie jest najwyższym, najważniejszym  
i najpiękniejszym rodzajem modlitwy. Nie prosimy 
wówczas o nic Boga, a jedynie z wdzięcznym ser-
cem oddajemy Mu chwałę, cześć, wysławiamy Go  
i wywyższamy.

modlitwa



uwielbienie wyznawanie 
grzechów

modlitwa 
wstawiennicza dziękczynienie

prośba

•  Za co możemy uwielbiać Boga?
    Ps. 145, 1-21

I Mojż. 24,26-27
Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon 
Panu i rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg pana 
mojego Abrahama, który nie odmówił panu 
mojemu łaski i wierności swej! Pan prowadzi 
mię drogą do domu braci pana mojego.

Uwielbienie jest pełną podziwu i chwały refleksją 
nad naturą Boga. Czcimy Go za Jego wielkość, do-
broć, miłość, łaskę, miłosierdzie, wierność... 
On jest jedynym, któremu to uwielbienie się należy 
(Mat. 4,10). Wysławiamy Go za to, jaki jest, nie zaś 
jedynie za to, co uczynił. W Psalmach i w Objawieniu 
znajdujemy przykłady takiego uwielbienia.

B. Wyznanie grzechów
Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym wyraźniej wi-
dzimy nasze grzechy. Im jaśniejsze światło, tym bar-
dziej widoczne jest zabrudzenie. Gdy Bóg wskaże 
nam, że w naszym życiu jest coś złego, powinniśmy 
tak szybko, jak tylko jest to możliwe, naprawić to i 
powiedzieć Jezusowi, że przykro nam z tego powo-
du. On chętnie nam przebaczy!

I Jan 1,9
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest 
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i 
oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości.

•  Jaką obietnicę daje Bóg tym, którzy wyzna-
ją Mu swe grzechy?

    II Kron. 7,14, Ps. 32,5, Przyp. 28,13

C. Dziękczynienie
Otrzymaliśmy wiele darów od Boga. Dziękowanie za 
nie powinno być czymś naturalnym.

Efez. 5,20
Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w 
imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

•  Zastanów się, za co możesz codziennie 
dziękować Bogu?     Filip. 4,6, I Tes. 5,17-18

D. Prośba
Prócz dziękczynienia, uwielbienia, wyznawania 
grzechów, możemy przynosić Bogu w modlitwie na-
sze osobiste prośby. On chętnie odpowiada na nie.

Ps. 145,19
Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a 
wołanie ich słyszy i wybawia ich.
Ps. 55,23
Zrzuć na Pana brzemię Swoje, a On cię pod-
trzyma, On nie dopuści, by na zawsze za-
chwiał się sprawiedliwy.

modlitwa



E. Modlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawiennicza to „ modlitwa o innych”. 
Przynosimy w niej przed Boży Tron nie tylko nasze 
własne sprawy, ale prosimy o inne osoby.

•  W czym można upatrywać przyczyn ubo-
giego życia duchowego?

    I Piotr 5,7,  Jak. 4,2

I Tym. 2,1-2
Przede wszystkim więc napominam, aby 
zanosić błagania, modlitwy, prośby, dzięk-
czynienia za wszystkich ludzi, za królów i za 
wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spo-
kojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i 
uczciwości.

•  O jakie konkretne sprawy powinniśmy się 
modlić?

 Mat. 9,38, Efez. 3,16, Kol. 4,3, II Tes. 3,1-2, 
Hebr. 13,18-19, Jak. 5,16

Kiedy powinniśmy się modlić?IV

A. W trakcie osobistego czasu modlitwy  
 (cichego czasu)

Mat. 6,6
A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swo-
jej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się 
do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

„Cichy czas” to czas, który regularnie spędzamy 
sam na sam z Bogiem. Przez Biblię Bóg mówi do 
nas. W modlitwie my mówimy do Niego o naszych 
przeżyciach i troskach.

•  Jaka pora dnia najlepiej nadaje się na czas 
mojej osobistej modlitwy?

B. Nieustannie

I Tes. 5,17
Bez przestanku się módlcie.
II Tes. 1,11
W tej myśli też modlimy się zawsze za was, 
aby Bóg nasz uznał was za godnych powoła-
nia.

„Modlitwa bez przestanku” oznacza, że wszędzie i o 
każdym czasie jesteśmy związani myślami z Bogiem. 
Modlitwa winna być nieodłącznym elementem każ-
dej sfery naszego życia.

•  Jak nieustanna modlitwa może wyglądać 
w praktyce?    Efez. 6,18

modlitwa



C. We wspólnocie
Bóg dał nam szczególną obietnicę dotyczącą wspól-
nej modlitwy (minimum dwóch osób).

•  W jaki sposób mogę uczyć się głośnej mo-
dlitwy w grupie?

Mat. 18,19
Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was 
na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek 
rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który 
jest w niebie.

Gdy ktoś modli się głośno, wówczas inne osoby 
dołączają się w myślach do tej modlitwy. Na końcu 
wszyscy mówią głośno: “Amen”. Znaczy to: “Niech 
tak się stanie”. W ten sposób potwierdzają, że zga-

D. Inne sposobności do modlitwy
Zobacz, w jakich innych okolicznościach wskazana 
jest modlitwa!
 Ps. 50,15, Ps. 107,19-22, Dz.Ap. 27,35

dzają się z tą modlitwą, czyniąc ją także swoją wła-
sną.
Porównaj:     Ps. 26,12, Dz.Ap. 1,14

Warunki wysłuchania modlitwyV

Aby nasza modlitwa została wysłuchana przez 
Boga, musimy spełniać pewne warunki. O jakich 
warunkach mówi Biblia?

A. Konkretna prośba

Mar. 10,51
A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, 
abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu! Mistrzu, 
abym przejrzał.
Jak. 4,2 
[...] Nie macie, bo nie prosicie.

Jeśli ktoś twierdzi, że Bóg nie wysłuchał nigdy jego 
prośby, powinien zastanowić się nad tym, czy w 
ogóle powiedział Bogu, jaka jest jego prośba.
Życie modlitewne niektórych chrześcijan jest ubo-
gie, ponieważ modlą się oni bardzo ogólnie. Bóg 
pragnie, abyśmy prosili Go o konkretne sprawy.

•  O jaką konkretną sprawę modlił się Eliasz?
    Jak. 5,17-18
•  O jakie konkretne sprawy modlę się?

B. Modlitwa z wiarą

Mar. 11,22-24
[...] Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co-
kolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierz-
cie, że otrzymacie, a spełni się wam.
Hebr. 11,6
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu [...].

Bóg pragnie, byśmy obdarzyli Go pełnym zaufaniem 
i chce dać nam to, o co prosimy.

modlitwa



D. Nieustanna modlitwa

•  Na czym powinna opierać się wiara?
    Mat. 24,35
•  Czy można mieć pewność, że Bóg wysłu-

chał mojej modlitwy?
    I Jan 5,14-15

Jan 14,13-14
I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu 
moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony 
w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu 
moim, spełnię to.

C. Modlitwa w Imieniu Jezusa
Gdy prosisz Boga w Imieniu Jezusa, Bóg widzi tę mo-
dlitwę tak, jakby była ona prośbą Jezusa. Istotnym 
jest tu nie tyle poprawne sformułowanie, co raczej 
zgodność naszej modlitwy z wolą Bożą.

 Jan 15,16,Jan 16,24, Efez. 5,20, I Jan 5,14-15

•  Podaj kilka intencji do modlitwy, które na 
pewno są zgodne z wolą Bożą.

    I Tym. 2,1-4

Łuk. 18,1-8
Powiedział im też podobieństwo o tym, że po-
winni zawsze się modlić i nie ustawać [...] 

 I Tes. 5,17

Bóg nie zawsze odpowiada na naszą modlitwę na-
tychmiast. Jeśli wytrwale modlimy się o jakąś spra-
wę, znaczy to, że naprawdę nam na niej zależy.

E. Modlitwa w posłuszeństwie

•  Niekiedy przestajemy modlić się o coś, 
zanim zostaniemy wysłuchani. O czym to 
świadczy?

I Jan 3,22
I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić bę-
dziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i 
czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.

Bez posłuszeństwa Bogu nie jesteśmy w stanie 
właściwie wykorzystać tego, co On nam daruje. Nie 
spodziewajmy się odpowiedzi na nasze modlitwy, 
jeśli świadomie żyjemy w grzechu.

•  Jaki wpływ na naszą społeczność z Bogiem 
ma przestrzeganie Jego przykazań?

 Jan 15,10

modlitwa



Gdy Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, pytamy 
samych siebie: “Dlaczego tak się dzieje? Czyżby ist-
niały jakieś przeszkody?”. 

A. Niewiara

Przeszkody w wysłuchaniu modlitwVI

Jak. 1,6-7
Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, 
kto bowiem wątpi, podobny jest do fali mor-
skiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto 
niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od 
Pana otrzyma.

•  Jaka obietnica związana jest z modlitwą 
pełną wiary?

    Mat. 21,21-22

Dzięki wierze w Jezusa, mamy społeczność z 
Bogiem. Nasza niewiara lub zwątpienie stawia tę 
społeczność pod znakiem zapytania. Nie możemy 
wówczas liczyć na Bożą odpowiedź. Modlitwę moż-
na porównać z rozmową telefoniczną. Nie uzyska-
my połączenia, jeśli nie podniesiemy słuchawki.

B. Nieposłuszeństwo

Przyp. 28,9
U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć 
nauki, nawet modlitwa jest ohydą.

Dlaczego Bóg miałby nas wysłuchać, skoro nie je-
steśmy mu posłuszni i nie chcemy wykonywać Jego 
woli?

Pomyśl: Nie dojdzie do połączenia telefonicznego, 
jeśli nie będziemy chcieli wybrać numeru.

•  Jaki był skutek nieposłuszeństwa Saula?  
W czym Bóg ma upodobanie?

    I Sam. 15,20-23

C. Niewyznany grzech

Izaj. 59,2
[...] wasze winy są tym, co was odłączyło od 
waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły 
przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.

Grzech zasmuca Boga i niszczy społeczność z Nim.

Pomyśl: Rozmowa telefoniczna nie jest możliwa 
przy uszkodzeniu linii i zerwanych łączach.

przeszkoda

Bóg

człowiek

m
o
d
l
i
t
w
a

modlitwa



•  Jak można uzyskać oczyszczenie z grze-
chu?     I Jan 1,9

D. Konflikty z bliźnimi

Mar. 11,25
A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpusz-
czajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby 
i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił 
wam wasze przewinienia.

Jeśli nie jesteśmy w stanie uporządkować naszych 
stosunków z innymi ludźmi, naruszamy społecz-
ność z Bogiem (I Piotr 3,7).

Pomyśl: Nie dojdzie do rozmowy telefonicznej, jeśli 
nikt nie będzie gotów mówić.

• Czy istnieje zależność między uporządko-
wanym stosunkiem do bliźnich a uporząd-
kowanym stosunkiem do Boga?

 Mat. 6,14-15

E. Egoistyczne motywy

Jak. 4,3 
Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle 
prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie 
swoich namiętności.

Pomyśl: Nie dojdzie do prawdziwej rozmowy, jeśli 
tylko jedna osoba będzie mówić, a nie będzie goto-
wa, by wysłuchać drugiej.

•  W jaki sposób możemy stwierdzić, czy 
nasza modlitwa jest egoistyczna?

    Ps. 66,18

Powinniśmy mieć świadomość tego, że Bóg słyszy 
każdą naszą modlitwę, nawet wtedy, gdy jej nie wy-
słuchuje. Bóg odpowiada na nasze prośby w różny 
sposób. Może to być ”tak”, „nie” lub „zaczekaj”.
Modlitwa nie jest tylko prośbą, ale także oddawa-
niem chwały Bogu, uwielbieniem, wywyższaniem 
Go, dziękczynieniem, rozmową z Nim.

Skutki modlitwyVII

I Piotr 3,12 
Albowiem oczy Pana zwrócone są na spra-
wiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz 
oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią 
zło.

Gdy modlimy się:
-  możemy powiedzieć o wszystkim, co leży   
 nam na sercu.
-  mamy społeczność z Bogiem.
-  Pan nas pociesza.

Gdy wielbimy Boga:
-  nasza społeczność z Nim pogłębia się.
-  stajemy się podobni do Niego.
-  oddajemy Mu cześć.

modlitwa



Gdy dziękujemy Bogu:
 -  dostrzegamy Jego dobroć.
 - wyrażamy naszą radość i wdzięczność z   

 Bożych darów.
 - wysławiamy Boga.

Gdy prosimy Boga:
 -  On uwalnia nas od naszych trosk.
 -  możemy pomóc innym, w ich trudnościach.
 -  doświadczamy Bożego działania w naszym 
   życiu.

•  Podaj trzy fragmenty Biblii, w których 
znajdują się obietnice dotyczące wy-
słuchania przez Boga modlitw.

tak

zaczekaj

nie



po
ds

um
ow

an
ie

v

Kiedy powinniśmy się modlić?

Modlitwa jest mówieniem do Boga i słuchaniem Go.     Filip. 4,6

A. W trakcie „cichego czasu”
     Mat. 6,6B. Nieustannie     Efez. 6,18C. We wspólnocie     Mat. 18,19D. Inne sposobności     Ps. 50,15, Ps. 107,19-22, Dz.Ap. 27,35

Formy modlitwy

Przeszkody

Warunki

A. Niewiara     Jak. 1,6-7     •  Jaka obietnica związana jest z modlitwą pełną 

wiary (Mat. 21,21-22)?
B. Nieposłuszeństwo     Przyp. 28,9
     •  Jaki był skutek nieposłuszeństwa Saula 

 (I Sam. 15,20-23)?C. Niewyznany grzech     Izaj. 59,2
D. Konflikty z bliźnimi     Mar. 11,25
E. Egoistyczne motywy     Jak. 4,3

A. Konkretna prośba     Jak. 4,2
    •  O jaką konkretną sprawę modlił się 

Eliasz (Jak. 5, 17-18)?B. Modlitwa z wiarą     Mar. 11,22-24

    •  Na czym opiera się moja wiara? 

 Mat. 24,35C. Modlitwa w Imieniu Jezusa     Jan 14,13-14

D. Nieustanna modlitwa     Łuk. 18,1-8

E. Modlitwa w posłuszeństwie     I Jan 3,22

Wysłuchanie modlitw

Dlaczego powinniśmy się modlić
Pogłębiamy naszą społeczność z Bogiem

Ps. 42,2-3

Otrzymujemy  radość
Jan 16,24

Możemy przezwy-ciężać problemyI Piotr 5,7

Możemy poma-gać innym
Dz.Ap. 12,5

Otrzymujemy 
moc

Dz.Ap. 12,5

uwielbienie1 Mojż. 24, 26-27
wyznawanie grzechów
1 Jan 1, 9modlitwa wstawiennicza1 Tym. 2, 1-2 dziękczynienie
Efez. 5, 20

prośba
1 Piotr 5, 7

modlitwa
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