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5. niedziela po Wielkanocy ROGATE Proście

Główna myśl: W modlitwie bądź wytrwały.
Wiersz przewodni: „W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni.” Kol 4,2
Fragment biblijny: Ufna modlitwa, J 16,23b–24
Cele:
•
•
•

dziecko wie jaka powinna być modlitwa,
dziecko rozumie czym jest modlitwa,
dziecko zostało zachęcone, by rozmawiać z Bogiem w modlitwie.

I. Wstęp
Wysłuchana modlitwa
Pomoce: „Rodzina Dobrowolskich. Część 2. Powszedni dzień”, rozdział „Wysłuchana modlitwa”,
Anton Schulte, wyd. Zwiastun, Warszawa 1982, s. 14 lub audiobook „Rodzina Dobrowolskich”,
wyd. Warto, Dzięgielów 2007, czyta Jerzy Latos, odcinek 32
Przebieg:
Prowadzący lub wyznaczona osoba czyta historię „Wysłuchana modlitwa” lub odtwarza z CD.
„ - To jest sprawa – szepnął Heniek kładąc na stole gazetę. Właśnie przeczytał w niej o chłopcu,
który prosił Pana Boga o rower. Po kilku dniach jego kolega, który otrzymał nowy rower, podarował
mu swój stary. Teraz ten chłopak mógł pomagać matce w roznoszeniu gazet. To było cudowne
wysłuchanie modlitwy.
- To ci sprawa – powiedział jeszcze raz i decyzja zapadła: „Będę się modlił o motorower. Jeżeli będę
Pana Boga z wiarą o to prosił, to na pewno też otrzymam. Tak przecież było i u tego chłopca.”
Heniek miał trochę wątpliwości, lecz ufność była wielka, a jeszcze większe pragnienie posiadania
motoroweru.
Przez kilka dni Ela miała bardzo miłego brata. Jednak potem stawał się on coraz bardziej opryskliwy.
W pierwszym dniu Heniek powiedział do Eli:
- W najbliższym dniach zobaczysz coś szczególnego. Więcej ci nie powiem.
Kiedyś wreszcie Ela zapytała o tę szczególną rzecz i Heniek rozgniewał się. Niewiele brakowało,
a doszłoby do bójki, która dla Eli mogła się smutno zakończyć. Na szczęście do pokoju weszła matka,
pytając:
- Cóż się tutaj dzieje?
Przed nią stało dwoje dzieci, każde z nich miało rację i pewnie dlatego równocześnie mówiły coś,
czego nie mogła zrozumieć. (…)
Godzinę później przyszedł Heniek do matki do kuchni.
- Powiedz mamusiu, czy Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw?
- Tak, chłopcze.
- Czy nie może się zdarzyć, że czasem coś nie wyjdzie? Jak myślisz? Modliłem się o motorower,
a nie otrzymałem go.
- Tak Heńku, tego musi się nauczyć każdy chrześcijanin. Widzisz, przede wszystkim modląc się,
trzeba wierzyć. Bóg daje wiarę, a potem wysłuchuje tego, co wyprosimy.
- Oczywiście, miałem trochę wątpliwości.
- Widocznie twoja modlitwa nie była zgodna z wolą Bożą, dlatego miałeś wątpliwości.
- Ale mamusiu, Pan Bóg mnie nie wysłuchał.
- Tak Heńku, ale Pan Bóg nie zawsze odpowiada „tak”. On czasem mówi „nie”, albo „poczekaj
jeszcze”. Gdy miałeś cztery lata, prosiłeś ojca o scyzoryk.
- Wcale tego nie pamiętam – powiedział zdziwiony Heniek.
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- A ja zupełnie dobrze. Wtedy byłeś jeszcze za mały, aby posiadać scyzoryk. Ojciec ci go nie dał, gdyż
mógłbyś się zaciąć.
- Już mam scyzoryk – powiedział Heniek.
- Czy wobec tego spełnił ojciec twoją prośbę?
- Tak, ale dopiero kilka lat później.
- Bo to było słuszne. Powierz się spokojnie woli Boga. On wie, co jest dla ciebie dobre i kiedy
przyjdzie właściwy czas.
- Ach tak – powiedział Heniek i głęboko wzdychając dodał: -Gdyby tak można stać się szybko
dorosłym!”
Podsumowanie:
Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Dzisiaj na szkółce opowiem wam o niej i o tym, jak ważna była
dla Pana Jezusa, a także dla Jego uczniów. Dowiecie się też, czy modlitwa powinna być
ważna dla nas.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, szary papier, mazak, postać modlącego się Pana Jezusa oraz Jego uczniów. Ilustracje
pokazujące miejsca, gdzie modlił się Pan Jezus, np. kościół, dom, pustynia, stół, grób, ogród, góra
Przebieg:
1. Modlitwa ważna dla Jezusa – życie Jezusa wypełnione było modlitwą. Modlił się przed
ważnymi wydarzeniami, które Go czekały. Czy potraficie wymienić takie wydarzenie?
(Dzieci odpowiadają i zapisują podane propozycje. W młodszej grupie zapisuje
prowadzący.) Wymieniliście różne wydarzenia, przed którymi Pan Jezus się modlił.
Teraz przeczytajmy w Biblii, w jakich miejscach się modlił.
(W starszej grupie wyznaczony wiersz czyta ochotnik, w młodszej grupie czyta
prowadzący. Można powiesić przygotowane ilustracje.)
Łk 6,12-13 – Pan Jezus modlił się na górze, zanim wybrał uczniów. (rysunek góry)
Łk 9,16 – modlił się, zanim nakarmił 5 chlebami i 2 rybami dużo ludzi. (łąka)
J 11,41-44 – modlił się przy grobie Łazarza, zanim wzbudził go z martwych.(grób)
Łk 22,19-20 – modlił się podczas wieczerzy, którą jadł z uczniami. (stół)
Łk 22,40-42 – modlił się także w ogrodzie Getsemane, zanim został pojmany. (ogród)
Łk 23,34 – modlił się, gdy wisiał na krzyżu przed swoją śmiercią. (krzyż)
Pan Jezus modlił się zawsze i wszędzie.
2. Modlitwa staje się ważna dla uczniów – uczniowie chodząc za Jezusem przez trzy lata
widzieli, że ich Mistrz wiele czasu spędzał na modlitwie. Bardzo często odchodził na
osobność i w ciszy rozmawiał ze swoim Ojcem. Uczniowie zazdrościli Jezusowi, że może
w każdej chwili rozmawiać z Bogiem. Dlatego pewnego dnia przyszli do Niego
i poprosili: „Panie naucz nas modlić się” (Łk 11,1). Też chcieli rozmawiać z Bogiem tak,
jak ich Nauczyciel. Pan Jezus nauczył ich, znanej także nam, modlitwy „Ojcze nasz”.
III. Zakończenie
Wszystkie najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w modlitwie zawiera jej najdoskonalszy
wzór, czyli Modlitwa Pańska „Ojcze Nasz”. Jakie to elementy?
(prowadzący omawiając wymieniane elementy, pokazuje na palcach swojej dłoni)
• modląc się nie zapomnij przepraszać Go – o tym przypomina kciuk,
• modląc się nie zapomnij chwalić Boga – o tym przypomina palec wskazujący,
• modląc się nie zapomnij dziękować Mu – o tym przypomina palec środkowy,
• módl się o inne osoby, np. rodziców, przyjaciół, znajomych – o tym przypomina palec
serdeczny,
• módl się także o siebie – o tym przypomina mały palec.
Żeby o tym pamiętać za chwilę zrobimy specjalną „Dłoń modlitwy”, która będzie można zawiesić
w wybranym przez siebie miejscu. Do modlitwy zachęcał i nadal zachęca Pan Jezus słowami:
„Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7).
Jezus chce, by modlitwa stała się także ważna dla ciebie. Czy rozmawiasz z Bogiem, który zawsze
ma czas, by cię wysłuchać? Czy korzystasz z tej możliwości?
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Proszę, wstańmy teraz i pomódlmy się tą modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus. Gdy będziemy
głośno mówili „Ojcze nasz”, zobaczycie, że elementy, o których wam powiedziałem(-am)
są zawarte w tej modlitwie.
Wszyscy wstają i wspólnie zmawiają „Ojcze nasz”.
1. Wiersz biblijny
„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni.” Kol 4,2
Pomoce: Modlącą się postać narysowana na dużej kartce (można wykorzystać rysunek ze str. 4,
umieszczony za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net ) oraz mniejsze karteczki z zapisanymi
pojedynczo słowami wiersza, które będą przymocowywane dookoła modlącej się osoby.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz.
Modlitwa to rozmowa z Bogiem, czyli z Królem królów, dlatego nie powinna być odklepywana, czyli
mówiona bezmyślnie. Powinna być mówiona z szacunkiem, rozwagą, w czasie której zastanawiamy
się nad wypowiadanymi słowami. Werset na dzisiaj mówi nam w jaki sposób jeszcze powinniśmy się
modlić – wytrwale i czujnie. Wytrwali, czyli dążący do wyznaczonego celu, oraz czujni czyli uważni.
Bądźmy więc w modlitwie uważni i konsekwentni.
Przeczytajmy wiersz razem. Po kolejnej powtórce można zdejmować lub zakrywać pojedyncze słowa.
2. Prace plastyczne
Dłoń modlitwy
Potrzebne materiały: wydrukowany na grubszym papierze (ok. 160-200g) załącznik „Dłoń modlitwy”
str. 5, kredki w jasnych kolorach (by napisy na palcach po zakolorowaniu ręki zostały widoczne),
nożyczki, klej, pasek magnesu do przyklejenia
Informacja dla prowadzącego: można załącznik wydrukować na zwykłym papierze, następnie nakleić
go na kartkę bloku technicznego i wyciąć.
Przebieg: należy wyciąć i pokolorować otrzymany załącznik „Dłoń modlitwy”, następnie wyciąć
wiersz i przykleić go na rękę. Z tyłu ręki przylepić kawałek magnesu.
Na zakończenie prowadzący mówi: Gotową pracę możecie umieścić w widocznym miejscu w swoim
pokoju, by modląc się pamiętać o tym, by Pana Boga chwalić, dziękować Mu, przepraszać Go, i nie
zapomnieć także o modlitwie o innych.

3

4

W modlitwie
bądźcie wytrwali
i czujni.
Kol 4,2

Dłoń modlitwy
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