
Grupa I 

Lekcja z dnia 25 kwietnia 

Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil  

z dzieckiem na rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, 

odpowiedzcie z dzieckiem na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu,  

a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie 

potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment z Biblii możecie przeczytać dziecku przed 

snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego posiłku czy w czasie domowych 

zajęć.  

 

Temat: Jezus uczy, jak się modlić 

 

Fragment z Biblii: O modlitwie – na podst. Ew. Mateusza 6, 5-14 

Pytania do rozmowy z dzieckiem: 

• Czy Panu Bogu podoba się modlitwa na pokaz, popisywanie się modlitwą przed 

innymi ludźmi? 

• Co Pan Jezus mówi o modlitwie? Jak powinniśmy się modlić? 

Główna prawda: Modlitwa to osobista rozmowa z Bogiem, naszym Tatą, który widzi nas 

nawet w ukryciu.  

Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień: Bóg słucha nas 

nie dlatego, że jesteśmy mądrzy, dobrzy albo ważni, ale dlatego, że nas kocha. Nie 

musimy więc podczas modlitwy dbać o to, czy inni ludzie nas widzą i co o nas myślą. Nie 

musimy używać trudnych, wyszukanych słów albo mówić specjalnym tonem. Bóg chce, 

żebyśmy rozmawiali z nim normalnie, jak z kimś, kogo kochamy. Możemy Mu 

dziękować, prosić Go o ważne dla nas rzeczy, przepraszać, opowiadać Mu o naszym 

życiu.  

 

Do zrobienia z dzieckiem: odrysowanie ręki dziecka na złożonej kartce, tak by po rozłożeniu 

wyszły połączone ze sobą dłonie – złożone wyglądają jak ręce złożone do modlitwy, a po 

rozłożeniu można pomóc dzieciom napisać w środku, o co chcą się modlić, albo nakleić 

fragment modlitwy „Ojcze nasz”  
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Złoty werset: Modlitwa „Ojcze nasz” Ew. Mateusza 6, 9-13 

 

Modlitwa „Ojcze nasz”  

na podst. „Z Jezusem przez Biblię” S. Lloyd-Jones (Wyd. Aetos, Wrocław 2016) 

 

„Witaj, Tato! 

Chcemy Cię poznać 

I być blisko Ciebie. 
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Pokaż nam, jak to zrobić. 

Spraw, żeby znowu wszystko było 

Dobrze na świecie. 

I w naszych sercach też. 

Zrób to, co uważasz za najlepsze – w Niebie i na ziemi. 

Prosimy, daj nam wszystko, czego dzisiaj potrzebujemy. 

Wybacz nam, że źle postępujemy i ranimy Twoje serce. 

Przebacz nam, tak jak my przebaczamy innym ludziom, 

Kiedy nas krzywdzą. 

Uratuj nas! Potrzebujemy Ciebie! 

Nie chcemy wciąż uciekać i chować się przed Tobą. 

Chroń nas przed naszymi wrogami. 

Jesteś potężny, Boże. 

Ty możesz wszystko. 

To Ty tutaj rządzisz. 

Teraz i na zawsze! 

Jesteś wspaniały! 

Naprawdę! 

Amen.” 

 

 

 

 

 

 


