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5 niedziela pasyjna Judica

Główna myśl: Modlitwa to sposób na bycie w kontakcie z Panem Bogiem
Tekst: Hbr 5,7-9
Mt 26,36-46 – Jezus w Getsemane
Wiersz: „Czuwajcie i módlcie się.” Mt 26,41a
Propozycja piosenek:
„Jezus przy słuchawce”, śpiewnik: Najpiękniejsze o Jezusie, Augustana, str. 19.
„Muszę czuwać”, śpiewnik: Chwalmy Pana, Głos Życia, Katowice 1999, nr 348.
Cele:




Dziecko zostało zapoznane z historią Jezusa w ogrodzie Getsemane
Dziecko rozumie czym jest modlitwa
Dziecko zostało zachęcone do osobistej modlitwy, rozmowy z Bogiem

I. Wstęp
Rozmowa
Pomoce: telefon
Przebieg:
Witam was na dzisiejszej szkółce niedzielnej, bardzo się cieszę, że jesteście. Czy lubicie rozmawiać?
Z kim często rozmawiacie? (odpowiedzi dzieci) Jak możecie rozmawiać z np. z kolegą, koleżanką,
mamą? (odpowiedzi dzieci) Podaliście różne możliwości. Rozmawia się twarzą w twarz i wtedy
widzimy osobę, z którą rozmawiamy. Kiedy jednak nasz rozmówca jest daleko używamy (osoba
prowadząca pokazuje telefon) np. telefonu. W tym przypadku nie widzimy tej drugiej osoby, tylko
słyszymy. W dzisiejszych czasach można też rozmawiać używając komputerów, tabletów,
smartfonów. Jest wiele sposobów, które są nam bardzo dobrze znane.
Podsumowanie:
Teraz koncentrowaliśmy się na rozmowie z drugim człowiekiem, a w jaki sposób można rozmawiać
z Panem Bogiem? Zastanawiam się, czy modlitwę można porównać do jakiejś znanej nam formy, np.
do rozmowy telefonicznej albo do rozmowy twarzą w twarz. Może modlitwy nie można porównać do
niczego, co jest nam znane. Jak wam się wydaje? (odpowiedzi dzieci) Jedni mają takie zdanie,
a drudzy inne. Jedno jest pewne: z Panem Bogiem naprawdę można rozmawiać. Choć Go nie
widzimy, to On jest i słyszy nas. W Biblii wymieniono wiele osób, które rozmawiały z Panem
Bogiem. Dziś skoncentrujemy się na jednej z nich. O kim będzie mowa? Posłuchajcie, proszę.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, prezentacja ze zdjęciami, którą można stworzyć korzystając z pomocy znajdujących
się na stronach:
www.freebibleimages.org/photos/jesus-gethsemane/ slajdy od 1 do 12
www.freebibleimages.org/illustrations/gethsemane-peter/ slajdy od 1 do 9
Przebieg:
1. Pan Jezus i uczniowie idą do Getsemane – była już ciemna noc. Być może niebo było gwiaździste
albo pokryte chmurami. Może z miasta dochodziły jakieś dźwięki albo panowała głucha cisza. Może
też lekki wiatr poruszał liście drzew ogrodu, a może momentami powiewało nieco mocniej, że piach
się z ziemi unosił. Może było tak, a może inaczej. Wiadomo jednak, że ta noc była wyjątkowa dla
ludzi zgromadzonych w ogrodzie. Nie wszyscy jednak od początku wiedzieli co się wydarzy. Może
nawet niczego nie przeczuwali. Tylko jedna osoba była świadoma nadchodzących wydarzeń.
Domyślacie się, jak nazywała się ta osoba? (odpowiedzi dzieci) Tak, to Pan Jezus. On wiedział, że
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tego wieczora do Ogrodu Getsemane przyjdą żołnierze, żeby go pojmać. Dla uczniów to był pewnie
zwykły wieczór, po dobrej kolacji i po męczącym dniu mieli po prostu ochotę na wypoczynek.
2. Piotr, Jan i Jakub towarzyszą Jezusowi – Pan Jezus nie przyszedł jednak do ogrodu, żeby spędzić
tam spokojną noc. On szukał zacisznego miejsca, żeby móc bez przeszkód porozmawiać ze swoim
Ojcem. Gdy weszli do ogrodu Pan Jezus powiedział do uczniów: „Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę
tam i będę się modlił.” (Mt 26,36) Razem z Piotrem, Jakubem i Janem poszedł trochę dalej i w
pewnym momencie powiedział do nich: „…pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.” (Mt 26,39) Jezus bał
się tego, co wkrótce miało się wydarzyć i nie chciał być sam. Dlatego prosił uczniów, aby Mu
towarzyszyli i razem z Nim się modlili.
3. Pan Jezus modli się – potem Jezus sam oddalił się trochę od nich, upadł na kolana i gorąco się
modlił. Rozmawiał ze swoim Ojcem: „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, lecz nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” Czy rozumiecie o co Jezus prosił Pana Boga? (odpowiedzi
dzieci) Jezus prosił Boga o to, żeby nie musiał tak bardzo cierpieć. Z drugiej strony powiedział jednak,
że jeśli naprawdę Bóg tego chce, to On nie będzie się sprzeciwiał i będzie Mu posłuszny.
4. Uczniowie pokonani przez zmęczenie – Po pewnym czasie Jezus wrócił do uczniów, których
prosił o czujność. Zamiast modlących się osób, znalazł ich śpiących. Niestety, zmęczenie okazało się
silniejsze. Jezus jednak zapytał ich: „Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać za mną?” (Mt 26,40)
Potem odszedł, i znowu się modlił: „…niech się stanie wola twoja.” (Mt 26,42b) Gdy Jezus przyszedł
ponownie do uczniów znów zastał ich śpiących. Tym razem już ich nie budził, tylko sam po raz trzeci
upadł na kolana i modlił się. Jego modlitwa była tak gorliwa i szczera, że na czole Jezusa pojawiły się
krople potu, zmieszane z krwią. On wiedział, że Pan Bóg go słyszy, że doda mu sił. Jezus był wierny
i posłuszny Bogu. Pan Jezus był posłuszny nawet w największym cierpieniu.
III. Zakończenie
Z różnych miejsc w Biblii wiemy, że Jezus rozmawiał z Bogiem nie tylko w Getsemane, choć ta
modlitwa była wyjątkowa. Jak myślicie, czym była modlitwa dla Jezusa? (odpowiedzi dzieci) Z
pewnością była dla Niego bardzo ważną rozmową z Ojcem. Sposobem na bycie z Nim w ciągłym
kontakcie. O modlitwie Jezusa możemy również przeczytać w Liście do Hebrajczyków 5,7-9.
Posłuchajcie, proszę. (Hbr. 5,7-9 czyta osoba prowadząca. Dla porównania z Biblią Warszawską
można również przytoczyć tekst z: „Nowy Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991 – patrz str. nr 5) Przez modlitwę Pan Jezus okazał
swojemu Ojcu posłuszeństwo, choć nie było to łatwe, bo wiedział co Go czeka. Przez modlitwę mógł
być bardzo blisko swojego Ojca.
Modlitwa w Getsemane to jedna z nielicznych, której słowa możemy częściowo znać. Jest
jednak wiele fragmentów w Biblii, gdzie dowiadujemy się o tym, że Jezus się modlił. Czasem o coś
prosił, czasem dziękował, a czasem wiemy tylko to, że udał się w spokojne miejsce, żeby rozmawiać
z Ojcem. Jezus pomimo wielu zadań i tłumów, które chciały bez przerwy Go słuchać, znajdował czas
na rozmowę z Nim. Myślę, że On może być dla każdego z nas zachęceniem do rozmowy z Panem
Bogiem na różne tematy, o różnych porach i w różnych sytuacjach. Modlitwa jest niezbędna do
utrzymywania kontaktu z Panem Bogiem. Jeśli chcesz Go poznawać i mieć z nim relację, to módl się
tak jak potrafisz. Do Pana Boga nie ma specjalnego numeru telefonu, nie trzeba też mieć
odpowiedniego urządzenia, tylko czas i dobre miejsce.
1. Wiersz biblijny
„Czuwajcie i módlcie się.” Mt 26,41a
Pomoce: prawdziwy telefon, obrazek przedstawiający telefon
komórkowy z klawiaturą, masa mocująca, małe karteczki w wielkości
klawiszy na telefonie z zapisanymi sylabami wiersza biblijnego
(informacja dla osoby prowadzącej: przed zajęciami należy na
obrazku przedstawiającym telefon przykleić za pomocą masy w
miejscu wyświetlacza karteczki z następującymi sylabami: czu, waj,
cie, i, módl, cie, się, Mt., 26,41a. Sylaby mogą być wymieszane, żeby
nie można było od razu przeczytać zaszyfrowanej na nich treści.
Przygotowaną pomoc przedstawia zdjęcie nr 1)

Zdjęcie nr 1
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Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiejszy wiersz to ważne polecenie, które związane jest z telefonem. Dlaczego? Tego dowiemy się,
gdy sylaby przymocowane w miejscu ekranu ułożymy w odpowiedniej kolejności. (osoba prowadząca
pokazuje przygotowany telefon, por. zdjęcie nr 1) Tam gdzie zazwyczaj w telefonie są cyfry (osoba
prowadząca pokazuje prawdziwy telefon), w naszym telefonie mamy litery, a raczej sylaby. Gdy je
ułożymy w kolejności, będziemy mogli odczytać wiadomość. Gotowi? (wybrani ochotnicy
przymocowują poszczególne sylaby biblijne wiersza na klawisze telefonu. Efekt końcowy przedstawia
zdjęcie nr 2) Dziękuję za wasze zaangażowanie. Spróbujmy przeczytać ten wiersz. Czuwajcie
i módlcie się. Jest to polecenie, które zostawił Pan Jezus swoim uczniom, gdy przebywali w ogrodzie
Getsemane. Lecz to polecenie jest nadal aktualne i dotyczy każdego z nas. Mamy czuwać i modlić się,
a Pan Jezus może być tutaj dla nas zachęceniem. Wiersz umieściliśmy na telefonie, który może nam
przypominać o tym, że rozmowa z Panem Bogiem jest podobna do telefonowania: choć Go nie
widzimy, to On nas słyszy, a my możemy usłyszeć Jego.
(informacja dla osoby prowadzącej: wiersz powtarzamy kilka razy. Po pewnym czasie można odklejać
wybrane sylaby wiersza)

Zdjęcie nr 2

2. Prace plastyczne
A. Jezus w ogrodzie – propozycja dla dzieci z grupy młodszej
Pomoce: obrazek (zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net, patrz str. nr 6),
kredki
Przebieg:
 rozdać dzieciom obrazek
 poprosić o pokolorowanie i dorysowanie na obrazku drzew jakie są w ogrodzie
B. Telefon – propozycja dla dzieci z grupy starszej
Pomoce: obrazek telefonu narysowany lub wydrukowany na kartce z bloku technicznego (patrz str. nr
7), ołówek, kredki, mazaki, nożyczki
Przebieg:
 rozdać dzieciom kartki z obrazkiem przedstawiającym telefon
 poprosić uczestników o dorysowanie na klawiaturze sylab z poznanego wiersza biblijnego
 pokolorować, ozdobić telefon, po czym go wyciąć

C. Dłonie modlitwy – propozycja do zastosowania zarówno w grupie młodszej, jak i starszej
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Pomoce: kartka z bloku, ołówek, nożyczki, kredki, farby, wydrukowany wiersz biblijny
(informacja dla osoby prowadzącej: etapy tworzenia dłoni modlitwy przedstawiają zdjęcia nr 3 i 4)
Przebieg:
 złożyć kartkę w połowie
 położyć dłoń na zgiętej kartce, tak żeby kciuk był blisko zgiętej krawędzi
 odrysować dłoń
 wyciąć dłoń, uważając by nie rozciąć kciuka, który ma pozostać połączony
 pokolorować dłonie i przykleić na nie poznany wiersz (grupa starsza zapisuje poznany wiersz
na dłoniach)

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 3
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Nowe tłumaczenie
„Nowy Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Warszawa 1991

List do Hebrajczyków 5,7-9
7. Jezus za dni swego życia na ziemi ze łzami i krzykiem bólu zanosił błagalne modlitwy do
tego, który miał go ocalić go od śmierci i został wysłuchany, bo bez reszty poddał się woli Boga.
8. A chociaż był Synem Bożym, to przez cierpienie doświadczył na sobie, czym naprawdę jest
posłuszeństwo.
9. W ten sposób doprowadził swe dzieło do końca i dlatego może ocalić na zawsze tych, którzy są
mu posłuszni.
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Czuwajcie i módlcie się.
Mt 26,41a
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