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Drodzy rodzice!

Dzisiaj  chciałbym  zaproponować  pewne  ćwiczenie  modlitewne.
Może lepiej będzie powiedzieć – pewną formę modlitwy. Najpierw
jednak małe wprowadzenie.

Istotą  modlitwy  nie  jest  wypowiedzenie  określonych  formuł
modlitewnych,  pewnych  tekstów  –  czy  to  z  modlitewnika,  czy  to
z pamięci.

Istotą modlitwy jest spotkanie i rozmowa z Bogiem. Ta rozmowa nie
musi być bardzo formalna – wymiana kształtnych zdań. Gdy ludzie
się kochają i spotykają, to nawet milcząc komunikują się, jest między
nimi  porozumienie  i  wymiana  myśli,  nawet  tych  niewypo-
wiedzianych.

Tak samo może i  powinno być  w czasie  naszej  modlitwy.  Chodzi
w niej przede wszystkim o spotkanie osób (Boga i człowieka), którzy
się kochają i sobie to przekazują.

Spróbujcie do takiego spotkania doprowadzić wasze dziecko.

Zapytaj:  Co  to  jest  modlitwa?  Kiedy  się  modlimy?  Dlaczego  się
modlimy? Jak się modlimy?

Pozwól  dziecku  się  wypowiedzieć.  Nie  oceniaj,  nie  prostuj  zbyt
szybko.  Podążaj  za  jego  wypowiedziami  i  staraj  się  je  pogłębiać
pytaniami.

Zapytaj: Chciałbyś modlić się lepiej?

Powiedz: Modlitwa to spotkanie z Bogiem. On nas słyszy, ale i my
możemy  Go  usłyszeć.  Najlepiej  go  słyszymy,  gdy  Go  bardzo
kochamy.

Najpierw ja ci pokażę jak możemy się modlić. Potem ty spróbujesz.

Następnie  spróbuj  zrobić  tak:  usiądź  na  podłodze  „po  turecku”,
wyprostuj plecy, ręce połóż na kolanach, zamknij oczy i wycisz się.
Zacznij  powtarzać  półgłosem  imię  „Jezus”,  spokojnie,  w  rytm
oddechu. Mów to coraz ciszej i ciszej. Wreszcie powtarzaj je tylko
w myślach. Trwaj przy tym powtarzaniu. Wzbudź wiarę w to, że Bóg
jest wierny. Spotyka się z Tobą. Powiedz mu w myśli to co chcesz
powiedzieć.  I  słuchaj  Go,  może go usłyszysz.  Trwaj  jeszcze przez
chwilę. Otwórz oczy.

Może  być  dobrym  „przećwiczenie”  tego  sposobu  modlitwy
w samotności.

Gdy będziesz się modlił przy dziecku to nie chodzi w tym wszystkim
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o  instruktaż.  Po  prostu  jest  niezwykle  ważnym  to,  by  dziecko
zobaczyło skupionych na modlitwie ojca i matkę. To jest niezwykle
ważne doświadczenie. Bez tego dziecku trudno będzie uznać, że ma
się modlić.  

Zaproś  dziecko  do  modlitwy.  Prowadź  je  przez  wszystkie  etapy
swoimi podpowiedziami.

Powiedz: 

usiądź na podłodze „po turecku”, 

wyprostuj plecy, 

ręce połóż na kolanach, 

zamknij oczy i wycisz się,

zacznij powtarzać półgłosem imię „Jezus”, 

spokojnie, w rytm oddechu,

mów to coraz ciszej i ciszej,

powtarzaj je tylko w myślach,

trwaj przy tym powtarzaniu,

Bóg jest wierny, spotyka się z Tobą,

powiedz mu w myśli to co chcesz powiedzieć, 

i słuchaj Go teraz, może go usłyszysz, 

otwórz oczy.

Niech  między  poszczególnymi  instrukcjami  będą  odpowiednie
przerwy.

Po  modlitwie  zapytaj  dziecko  jak  się  czuło,  co  było  trudne,  co
przeżyło.  Pochwal  i  zachęć  je  do  modlitwy  w  ogóle,  także  w  tej
formie.

Może innego dnia pomodlicie się w tej formie wspólnie? Może całą
rodziną?

Proszę pamiętać, by prowadzić rozmowy z dzieckiem na zmianę –
raz ojciec, raz matka, czasem może wspólnie. Jeśli zajmuje się tym
tylko jedna strona, to uczymy dziecko, że te sprawy są tylko męskie
lub  „babskie”.   Wiara  potrzebna  jest  zarówno  mężczyźnie  jak
i kobiecie.

Pozdrawiam Was.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


