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Przynoszenie naszych próśb i pragnień przed Boga zawsze było
sednem modlitwy chrześcijańskiej. Dlaczego jednak jest to takie
ważne? W tej książce znany teolog, Stanley Grenz, wskazuje na
modlitwę błagalną jako kluczowy dla nas sposób na to, byśmy byli
zaangażowani w Boże działanie w historii. Sednem takiej modlitwy,
jak przekonuje Grenz, jest wołanie do Boga o to, by Jego Królestwo
mogło wejść w nasz świat.
Autor bada kluczowe pytania które wielu chrześcijan zadaje: Co
znaczy modlić się „zgodnie z Bożą wolą”? Czy powinniśmy trwać
w proszeniu Boga o nasze potrzeby? Czy modlitwa naprawdę
wpływa na Boga? W procesie odpowiadania na te pytania Grenz daje
praktyczne wskazówki do tego jak modlić się w efektywny sposób
i stawia przed współczesnym Kościołem wyzwanie by ponownie
zrozumiał co to znaczy być Kościołem, który się modli.
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SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
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PROLOG: Wezwanie do modlitwy
1. Wezwanie do modlitwy
Kontekst chrześcijańskiej idei modlitwy
Modlitwa i życie Jezusa
Modlitwa w Kościele Nowego Testamentu
Modlitwa chrześcijańska i Kościół wszystkich wieków
2. Jak „działa” modlitwa błagalna
Czego „dokonuje” błaganie
Modlitwa i współczesna psychologia
Modlitwa i teologia chrześcijańska
3. Co oznacza modlić się zgodnie z Bożą wolą
Cechy proszącego
Cechy próśb

4. Jak modlić się zgodnie z Bożą wolą
Ogólny wzór
Modląc się w sytuacji troski chrześcijańskiej
Modląc się o chorych
Modląc się o konkretne sprawy
5. Wytrwałość w modlitwie
Nakaz Jezusa by być wytrwałym
Waga wytrwałości
Wytrwałe nastawienie
6. Praktykowanie efektywnej modlitwy
Modląc się w trakcie uwielbienia publicznego
Modląc się samotnie
Modląc się wspólnie
EPILOG: Życie modlitewne
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