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CZAS MODLITWY 
 

ŹRÓDŁA: Łk 5,12-16; zob. także  Mk 1,35; Mk 14,32-41; Życie Jezusa, rozdział 27: „Jeśli chcesz, możesz mię 
oczyścić” 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „A on odchodził na pustynię i modlił się” (Łk 5,16). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Uwielbiam Boga poprzez cichy czas modlitwy. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że cichy czas modlitwy jest częścią uwielbienia.  
Czują moc, jaką daje modlitwa, kiedy pojawiają się problemy. 
Reagują, modląc się każdego  dnia.  
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DEKORACJA 
 SALI 

Człowiek chory na trąd widzi Jezusa. Upada na twarz i prosi Go o uzdrowienie. Jezus wyciąga rękę 
i dotyka mężczyzny, który natychmiast zostaje  uzdrowiony. Jezus nakazuje mu, aby nikomu o tym 
nie mówił, ale poszedł, pokazał się kapłanowi i złożył ofiarę. Mężczyzna jest jednak tak 
podekscytowany, że opowiada o ty, co się stało, wszystkim napotkanym osobom. Wkrótce za 
Jezusem podążą cały tłum. Jezus przemawia do ludzi i uzdrawia wielu chorych. Następnie, zgodnie 
ze swoim zwyczajem, udaje się na pustynię, aby modlić się w samotności. W ten sposób  pozostaje 
w łączności z Bogiem i zyskuje siłę do wypełniania swojej misji. 
uwielbieniu. 
Jezus często oddalał się od tłumów na modlitwę w ciche miejsce. Nawet w ostatnich godzinach na 
ziemi udał się do Getsemane, aby się modlić. Podobnie jak Jezus my także zyskujemy siłę, 
spędzając czas na modlitwie. Jest to czas spędzony na oddawaniu czci Bogu. 
 
(sprawdzić cytaty) „Zbawiciel uznał to za konieczne (...) odwrócić się od życia w  nieustannej 
aktywności i obcowaniu z ludzkimi potrzebami, szukać  odpoczynku i nieprzerwanej łączności z 
Ojcem. Jako jeden z nas, uczestnik  naszych potrzeb i słabości, był całkowicie zależny od Boga, a w 
sekretnym  miejscu modlitwy szukał boskiej siły. (...) Tutaj znalazł pocieszenie i  radość” (Życie 
Jezusa, s. 362-363).   
Trąd. „Powszechna przewlekła choroba zakaźna człowieka w niektórych częściach świata, która 
dotyka obecnie około dwudziestu milionów  ludzi. .(...) Wyjątkową cechą trądu jest utrata czucia, 
czego rezultatem jest stopniowe ścieranie się dłoni, twarzy i stóp. Jest to podstawa błędnego  
przekonania, że części ciała odpadają, a choroba nie jest uleczalna” (The SDA  Bible Dictionary, 
s. 667-668).  
„Gdyby kapłani znali fakty dotyczące uzdrowienia trędowatego, ich nienawiść do Chrystusa mogłaby 
doprowadzić do wydania nieuczciwego wyroku. Jezus chciał, aby mężczyzna pojawił się w świątyni, 
zanim dotrą do nich jakiekolwiek pogłoski o cudzie. (...) 
Ci sami kapłani, którzy skazali trędowatego na wygnanie, potwierdzili jego uzdrowienie. To zdanie 
ogłoszone publicznie i odnotowane było trwałym  świadectwem o Chrystusie. (...) Kapłani byli 
przekonani o boskiej mocy Zbawiciela. (...) 
Kładąc rękę na trędowatym, Jezus nie został skalany. Jego dotyk dawał życiodajną moc. Trąd został 
oczyszczony. Tak jest z trądem grzechu. (...) Kto upadnie do Jego stóp, mówiąc z wiarą: «Panie, 
jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić», usłyszy  odpowiedź: «Chcę; bądź oczyszczony» (Mt 8,2)” 
(Życie Jezusa, rozdział XXVII: „Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić”). 
 
Zob. lekcja 9.  

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 

 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

Ø  PODŁĄCZONE DO PRĄDU  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- lampa 
- żarówka 
- latarka 
- baterie 

Niech w sali będzie jak najciemniej. Pozwól dzieciom spojrzeć na 
źródła światła i zapytaj: Co wspólnego mają wszystkie te 
źródła światła? (Potrzebują pomocy, żeby świecić.) Czego 
potrzebuje żarówka? (Podłączenia do źródła zasilania.) Wkręć 
żarówkę do lampy i zapytaj: Dlaczego żarówka nie świeci? 
(Zasilanie musi być włączone.) Włącz światło. Co jest 
potrzebne, aby latarka działała? Spróbuj najpierw włączyć 
latarkę bez baterii; potem z bateriami.  

Zapytaj: Dlaczego żarówka nie może 
świecić bez prądu, a latarka bez 
baterii? (Brak mocy.)  Każdy potrzebuje 
źródła mocy. Tak jak my! Dziś dowiemy 
się więcej o dostępnym dla nas źródle 
zasilania. Dzisiejsze przesłanie daje 
nam wskazówkę: 

 
UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. Powtórzmy to razem. 
 

Ø ŚMIERĆ ZA ŻYCIA  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- białe naklejki 
- dzwonek 
- pinezka 
 

Powiedz: Dzisiaj przetestujemy wasze reakcje. 
Zamknijcie oczy i powiedzcie mi, czy coś 
czujecie. Pogłaskaj palcem grzbiet dłoni każdego 
dziecka lub przyklej na niej naklejkę. Zapytaj: Co 
czuliście? Zapytaj dziecko z naklejką: Co to za 
miejsce na twojej dłoni? Czy ktoś jeszcze ma 
białą plamę? Obawiam się, że to poważne. 
Będziesz musiał usiąść tutaj i zadzwonić 
dzwonkiem, aby powstrzymać kogokolwiek 
przed zbliżeniem się do ciebie. Daj dziecku 
dzwonek.  

Zapytaj: Jak myślisz, o jakiej chorobie mówimy? 
(trąd) Wielu ma błędne przekonanie, że trąd 
powoduje odpadanie dłoni, palców rąk i nóg. 
Powiedz: Kiedy ktoś zachoruje na trąd, wpływa to na 
jego nerwy, nie może więc odczuwać bólu. Może się 
poparzyć lub zranić i nie czuje tego. Z dzisiejszej 
historii biblijnej dowiemy się więcej o mocy Jezusa i 
trądzie. Źródłem mocy Jezusa był czas spędzony 
z Ojcem na modlitwie. My także możemy często się 
modlić. Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi:  
 

 
UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. Powtórzmy to razem. 
 
 
MODLITWA 
 

Ø WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 

Ø PIEŚNI 
Jezu drogi (pieśń nr 3) 
Wielki Bóg (pieśń nr 16) 
Przychodzi do nas Bóg (pieśń nr 195) 
 

Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 

Ø DARY  
Powiedz: Czcimy Boga, kiedy składamy nasze dary, aby pomóc innym dowiedzieć się o Nim. 
 

Ø MODLITWA  
Poproś o intencje modlitewne: o wszystko, co może martwić dzieci lub wszystko, za co chcą dziękować Bogu. Powiedz: Kiedy 
Jezus się modlił, często odchodził na bok, by robić to w samotności. Znajdźcie w naszej sali miejsce, w którym możecie 
stać lub klęczeć, nie dotykając nikogo ani niczego. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że jesteście całkowicie sami 
i pomódlcie się w ciszy. Poczekaj kilka minut, dając dzieciom szansę na modlitwę; następnie módlcie się głośno, wspominając o 
intencjach modlitewnych. 



 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
Przygotowanie 

Kiedy opowiadasz, dzieci mogą  uczestniczyć w następujący sposób:   
 
Gdy mówisz …………………………………………….Dzieci 
trędowaty………………………………………………...- udają, że dzwonią dzwonkiem.  
Jezus……………………………………………………...- składają ręce do modlitwy.  
Bóg lub Pan/ Ojciec ...……………………………… - wskazują palcem do  góry.  
Poćwicz, aż dzieci poczują się swobodnie w wykonywaniu tych czynności.  

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

 
Mężczyzna zawołał:  

- Nieczysty!  Nieczysty!  
Minęło dużo czasu, odkąd zauważył pierwszą bladą 

plamę. Kiedy mu się nie polepszyło, poszedł do kapłana. 
Kapłan  przez chwilę przyglądał się temu, co zobaczył na 
jego ręce, ale w końcu wypowiedział okropne słowa:  
- Masz trąd.  

Musiał więc opuścić swoją rodzinę i dom i 
mieszkać poza miastem z innymi trędowatymi. Teraz, 
kiedy tylko zbliżał się do ludzi, musiał krzyczeć:  
- Nieczysty!  

Ktoś wykrzyczał trędowatym wiadomość o 
Jezusie. Słyszeli, że uzdrawia ludzi z wszelkiego rodzaju 
chorób. Początkowo mieli nadzieję, że ich też wyleczy. 
Przypomnieli sobie jednak, że od czasów proroka 
Elizeusza nikt nie został wyleczony z trądu. Zrezygnowali 
więc - wszyscy oprócz  jednego. Ten jeden pomyślał, że 
gdyby tylko mógł Go zobaczyć, Jezus mógłby go  
wyleczyć.  

Trędowaty nie wiedział, jak znaleźć Jezusa. Chciał 
spróbować, choć nie mógł zbliżać się do miast. Szukał więc 
Jezusa w małych miasteczkach. Chodził po górskich 
szlakach, gdzie nikt inny się ne zapuszczał. W końcu znalazł 
Jezusa nauczającego ludzi nad jeziorem. Odsunął się od 
tłumu i patrzył. Widział, jak Jezus uzdrawiał ludzi. Wysłuchał 
Jego miłych słów. Jego nadzieja stała się wiarą! Wierzył, że 
Jezus może mu pomóc. Zaczął więc zbliżać do tłumu. 
Zapomniał, że nie powinien przebywać w pobliżu ludzi. 
Myślał tylko o uzdrowieniu.  

Kiedy ludzie go zobaczyli, popadli w panikę. 
Niektórzy uciekli. Inni na niego krzyczeli. Jeszcze inni 
próbowali powstrzymać go przed zbliżeniem się do Jezusa. 
Starali się go nie dotykać. Ale trędowaty nie zaszedł tak 
daleko, żeby się poddać. Upadł na kolana, mówiąc:  

- Panie,  wiem, że jeśli tylko zechcesz, możesz mnie 
uzdrowić i oczyścić.  
- Zrobię to - powiedział Jezus, dotykając tego człowieka. - 
Bądź uzdrowiony! 
- Dotknął mnie! - pomyślał mężczyzna. - Od bardzo długiego 
czasu nikt  mnie nie dotykał!   

Spojrzał na swoje ramię. Białe plamy zniknęły. Z 
całego ciała zniknęły rany, a skóra wróciła do normalnego 
koloru, zupełnie jak u obserwujących go ludzi.  
- Idź teraz i pokaż się kapłanom - powiedział  Jezus. - Niech 
stwierdzą, że jesteś czysty. I złóż ofiarę. Ale nie mów 
nikomu, co dla  ciebie zrobiłem. 

Mężczyzna zrobił tak, jak powiedział Jezus, z 
wyjątkiem jednej rzeczy. Opowiedział o tym, co mu się 
przydarzyło, wszystkim, których spotkał! I jeszcze więcej 
ludzi zaczęło szukać Jezusa. Chodzili za  Nim wszędzie.  

Jezus potrzebował trochę czasu, żeby 
porozmawiać z Bogiem. Często na jakiś czas wymykał się 
tłumom, aby mieć czas na  modlitwę i rozmowę z Ojcem. 
Trudno było się modlić, kiedy tak wiele ludzi tłoczyło się 
wokół Niego. Jezus znajdował więc ciche miejsca, w których 
miał ciszę i spokój.  

Jezus często wstawał, gdy było jeszcze ciemno, 
aby porozmawiać ze swoim Ojcem. Czasami nawet modlił 
się przez całą noc.  

Jego ulubionym cichym miejscem był ogród 
Getsemane. Tak wielu ludzi ciągle coś chciało od Jezusa! 
Wiedział, że potrzebuje mocy i mądrości od Boga. Dlatego  
modlił się każdego dnia. Codziennie wymykał się ludziom, 
aby spędzić trochę czasu z Bogiem.  

My również możemy otrzymać od Boga moc i 
mądrość. Potrzebujemy też codziennej  modlitwy. Kiedy 
każdego dnia modlimy się i czcimy Boga, On jest z nami.  

 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Daj dzieciom trochę czasu na odpowiedzi: Dlaczego trędowaty szukał Jezusa? Co sprawiło, że pomyślał, iż Jezus może go 
uzdrowić? (Widział Jezusa  uzdrawiającego innych. Wierzył w Jego uzdrawiającą moc.)  
Dlaczego Jezus posłał trędowatego do kapłanów? (Kapłan musiał potwierdzić, że trędowaty został uzdrowiony, zanim 
mężczyzna mógł ponownie zamieszkać z  rodziną.)  
Jak czuł się trędowaty, gdy został uzdrowiony? Co zrobił? Dlaczego Jezus nie chciał, żeby opowiadał o tym, co się stało? 
Dokąd poszedł Jezus po tym, jak uzdrowił trędowatego? Czemu?  
Kiedy potrzebujesz rozmawiać z Bogiem? Dlaczego potrzebujesz z Nim rozmawiać? Pamiętajmy, że… 
 
UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. 
 
 
 
 
 
 
 



Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- 9 
nadmuchanyc
h balonów 
- marker 

Przed lekcją przygotuj wydruk wersetu pamięciowego i naklej (lub napisz) na każdy z balonów po jednym 
słowie (plus odniesienie). Zapytaj: Czy łatwo jest się skoncentrować, kiedy wokół jest dużo ludzi lub kiedy 
jest włączony telewizor?  Jezus był zwykle otoczony przez ludzi. Często odczuwał potrzebę cichej 
rozmowy z Ojcem. Dlatego „odchodził na pustynię i modlił się" (Łk 5,16).  
Rozłóż balony losowo. Niech dzieci ustawią się w szeregu, aby słowa na balonach utworzyły werset 
pamięciowy. Powtarzaj, aż dzieci zapamiętają werset.  

 
Ø STUDIUM BIBLII 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
- kreda 
- tablica 

Utwórz pięć grup (w przypadku większej klasy stwórz  
więcej grup i użyj więcej niż jednego zestawu tekstów). Daj 
każdej z nich po jednym  poniższe pytania (zapisz je tam, 
gdzie wszyscy mogą zobaczyć):  
1. Co zrobił Jezus? 
2. Co się zdarzyło tuż przed tym?   
3. Co stało się zaraz potem?  
 
Mt 14,19-23    Mt 26,36 
Mk 1,35-37     Łk 4,42   
Łk 5,15-16  
Przeznacz czas dla każdej grupy.  

Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego Jezus  
potrzebował czasu sam na sam ze swoim 
Ojcem? Jak myślicie, dlaczego miał potem  
nowy zapas sił?  
Dlaczego powinniśmy postępować  zgodnie z 
Jego przykładem? Jak myślicie, jaką różnicę w 
twoim życiu odczuwałbyś, gdybyś codziennie 
spędzał czas na osobistej modlitwie? Jezus  
oddalał się od wszystkich, aby się modlić. My 
również możemy postępować podobnie. 
Powiedzmy wspólnie dzisiejsze  przesłanie:  
 

UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø CZAS MODLITWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- papierowy 
talerz dla 
każdego 
dziecka 
- flamastry 

Daj każdemu dziecku papierowy talerz i poproś aby 
zapisało na nim numery od 1 do 12 - tak jak na tarczy 
zegara. Powiedz: Jezus wstawał wcześnie rano, 
aby się modlić. O której godzinie jest dla ciebie 
dobry czas na modlitwę? Pomóż każdemu dziecku 
określić moment, w którym może mieć  codzienny 
czas na spokojną modlitwę. Niech dorysują 
wskazówki zegara wskazujące na czas, który mogą 
przeznaczyć na modlitwę i  napiszą na tarczy zegara 
dzisiejsze przesłanie:  „Uwielbiam Boga poprzez cichy 
czas modlitw”." 

Zapytaj: Co może powstrzymać nas przed 
poświęceniem czasu na modlitwę?  
Co możemy z tym zrobić? O czym możemy 
rozmawiać, kiedy się modlimy? Tak, Jezusowi 
możemy powiedzieć wszystko: co nas 
uszczęśliwia lub smuci; rzeczy, o których nie  
chcielibyśmy mówić nikomu innemu.  
Kiedy się modlimy, wielbimy Boga. A On zawsze 
pomoże nam znaleźć rozwiązania naszych 
problemów - bez względu na to, czy są małe czy 
duże. Powiedzmy wspólnie nasze przesłanie: 

 
UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. 
 

Ø RÓŻNE MODLITWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
(opcjonalnie) 
- tablica 
- kreda  

Zapytaj: Czy zawsze musimy klękać, gdy się modlimy? (nie) 
Możemy modlić się na wiele różnych sposobów. Pomyślmy 
wspólnie jak.  
Zapisz pomysły w miejscu, w którym będą widoczne dla wszystkich. 
Możliwe odpowiedzi: 
● Pójść na spacer z Bogiem. 
● Napisać list do Boga. 
● Założyć specjalny zeszyt, gdzie będziemy notować listę modlitewną. 
● Zrobić listę dziękczynną / z intencjami do powieszenia w widocznym 

miejscu. 
● Zrobić łańcuch modlitewny z papieru. Każde ogniwo będzie 

prowadziło do konkretnej osoby lub intencji.  

Zapytaj: Jezus często modlił się 
wcześnie rano lub późno w nocy. 
Kiedy jest czas najbardziej 
odpowiedni dla was? 
Dlaczego musimy zorganizować 
sobie czas na modlitwę? Teraz 
pomodlę się krótko. Podnieście 
ręce do góry w trakcie tej 
modlitwy, jeśli chcecie powiedzieć 
Bogu, że waszym pragnieniem jest 
spędzać z nim czas każdego dnia.  
Powiedzmy wspólnie nasze 
przesłanie: 

UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. 



 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

Ø POMÓDLMY SIĘ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- zegary zrobione 
z papierowych 
talerzy 

Jeśli nie wykonywaliście zegarów z papierowych talerzy, 
niech dzieci zrobią to w tym momencie. Poproś je, aby 
zdecydowały, kiedy każdego dnia będą miały cichą porę 
modlitwy i narysowały wskazówki zegara. Jeśli 
wykonywaliście zegar wcześniej, użyjcie go w tym ćwiczeniu. 
Powiedz: Dzisiaj uczyliśmy się więcej o modlitwie. 
Podnieście swoje papierowe zegary i pokażcie je osobie 
obok. Powiedzcie sąsiadowi, dlaczego wybraliście tę 
porę dnia na cichą modlitwę. 
Pomyśl o kimś z rodziny, z kim chciałbyś podzielić się 
swoim zegarem. Zabierz go do domu i pokaż go tej 
osobie. Opowiedz jej o człowieku chorym na trąd 
i o źródle mocy Jezusa - Jego codziennej rozmowie 
z Ojcem. Powiedz jej że ona także może mieć udział 
w mocy Bożej, jeśli codziennie oddaje Mu cześć podczas 
cichej modlitwy. Zapytaj ją, czy ma codzienny, spokojny 
czas na modlitwę. Jeśli nie, poproś, aby podjęła decyzję, 
aby znaleźć taki czas. 

Zapytaj: Komu pokażesz swój zegar? Co 
powiesz tej osobie? Poćwicz teraz z 
kolegą lub koleżanką. Daj dzieciom czas. 
Pamiętajmy, że Jezus często modlił się 
do swojego Ojca. My też możemy 
często się modlić - zawsze, gdy chcemy 
Go chwalić lub prosić o pomoc. On 
zawsze nas usłyszy. 
Prośmy Boga, aby pomógł nam 
wypowiedzieć właściwe słowa, gdy 
pokażemy komuś nasze zegary. Módlcie 
się, aby Bóg pobłogosławił każde dziecko, 
gdy będzie opowiadać innym o swoim 
czasie modlitwy. Następnie powiedz: 
Powtórzmy naszą wiadomość: 

 
UWIELBIAM BOGA POPRZEZ CICHY CZAS MODLITWY. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Wypowiedz krótką modlitwę, prosząc Boga, aby pomógł dzieciom spędzać z Nim więcej czasu każdego dnia. 
 
  



 
(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
 

Tekst źródłowy: Łk 5,12-16; zob. także Mk 1,35; Mk 14,32-41; Życie Jezusa, s. 262-265.  
Tekst pamięciowy: „A on odchodził na  pustynię i modlił  się” (Łk 5,16).  
Główne przesłanie: Uwielbiam Boga  poprzez cichy czas  modlitwy. 
 

CZAS MODLITWY  
Jak często rozmawiasz z kimś, kogo kochasz i kto kocha ciebie? Raz czy dwa razy dziennie? Jezus codziennie rozmawiał 
z Bogiem, ponieważ Go kocha i wiedział, że On Go kocha.  
 

Mężczyzna zawołał:  
- Nieczysty!  Nieczysty!  

Minęło dużo czasu, odkąd zauważył pierwszą bladą plamę. Kiedy mu się nie polepszyło, poszedł do kapłana. Kapłan 
przez chwilę przyglądał się temu, co zobaczył na jego ręce, ale w końcu wypowiedział okropne słowa:  
- Masz trąd.  

Musiał więc opuścić swoją rodzinę i dom i mieszkać poza miastem z innymi trędowatymi. Teraz, kiedy tylko zbliżał się 
do ludzi, musiał krzyczeć:  
- Nieczysty!  

Ktoś wykrzyczał trędowatym wiadomość o Jezusie. Słyszeli, że uzdrawia ludzi z wszelkiego rodzaju chorób. 
Początkowo mieli nadzieję, że ich też wyleczy. Przypomnieli sobie jednak, że od czasów proroka Elizeusza nikt nie został 
wyleczony z trądu. Zrezygnowali więc - wszyscy oprócz jednego. Ten jeden pomyślał, że gdyby tylko mógł Go zobaczyć, Jezus 
mógłby go wyleczyć.  

Trędowaty nie wiedział, jak znaleźć Jezusa. Chciał spróbować, choć nie mógł zbliżać się do miast. Szukał więc Jezusa 
w małych miasteczkach. Chodził po górskich szlakach, gdzie nikt inny się ne zapuszczał. W końcu znalazł Jezusa nauczającego 
ludzi nad jeziorem. Odsunął się od tłumu i patrzył. Widział, jak Jezus uzdrawiał ludzi. Wysłuchał Jego miłych słów. Jego nadzieja 
stała się wiarą! Wierzył, że Jezus może mu pomóc. Zaczął więc zbliżać do tłumu. Zapomniał, że nie powinien przebywać w pobliżu 
ludzi. Myślał tylko o uzdrowieniu.  

Kiedy ludzie go zobaczyli, popadli w panikę. Niektórzy uciekli. Inni na niego krzyczeli. Jeszcze inni próbowali powstrzymać 
go przed zbliżeniem się do Jezusa. Starali się go nie dotykać. Ale trędowaty nie zaszedł tak daleko, żeby się poddać. Upadł na 
kolana, mówiąc:  
- Panie, wiem, że jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić i oczyścić.  
- Zrobię to - powiedział Jezus, dotykając tego człowieka. - Bądź uzdrowiony! 
- Dotknął mnie! - pomyślał mężczyzna. - Od bardzo długiego czasu nikt mnie nie dotykał!   

Spojrzał na swoje ramię. Białe plamy zniknęły. Z całego ciała zniknęły rany, a skóra wróciła do normalnego koloru, 
zupełnie jak u obserwujących go ludzi.  
- Idź teraz i pokaż się kapłanom - powiedział Jezus. - Niech stwierdzą, że jesteś czysty. I złóż ofiarę. Ale nie mów nikomu, co dla 
ciebie zrobiłem. 

Mężczyzna zrobił tak, jak powiedział Jezus, z wyjątkiem jednej rzeczy. Opowiedział o tym, co mu się przydarzyło, 
wszystkim, których spotkał! I jeszcze więcej ludzi zaczęło szukać Jezusa. Chodzili za Nim wszędzie.  

Jezus potrzebował trochę czasu, żeby porozmawiać z Bogiem. Często na jakiś czas wymykał się tłumom, aby mieć czas 
na modlitwę i rozmowę z Ojcem. Trudno było się modlić, kiedy tak wiele ludzi tłoczyło się wokół Niego. Jezus znajdował więc ciche 
miejsca, w których miał ciszę i spokój.  

Jezus często wstawał, gdy było jeszcze ciemno, aby porozmawiać ze swoim Ojcem. Czasami nawet modlił się przez całą 
noc.  

Jego ulubionym cichym miejscem był ogród Getsemane. Tak wielu ludzi ciągle coś chciało od Jezusa! Wiedział, że 
potrzebuje mocy i mądrości od Boga. Dlatego modlił się każdego dnia. Codziennie wymykał się ludziom, aby spędzić trochę czasu 
z Bogiem.  

My również możemy otrzymać od Boga moc i mądrość. Potrzebujemy też codziennej modlitwy. Kiedy każdego dnia 
modlimy się i czcimy Boga, On jest z nami.  
 
 
Sobota 

o Jeśli to możliwe, udaj się z rodziną w ciche miejsce na świeżym powietrzu. Przeczytajcie razem fragment 
z Ewangelii Marka 1,35. Wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie Getsemane, gdzie Jezus często się modlił. Módlcie 
się o szczególne intencje, które wymienicie.  

o Naucz rodzinę wersetu pamięciowego i śpiewajcie razem pieśni na temat modlitwy.  
 
Niedziela  
 

o Przeczytaj fragment z Ewangelii Marka 1,35. Znajdź miejsce, w którym możesz być sam, aby się modlić. Opowiedz 
Bogu o swoim dniu.  

o Jak myślisz, dlaczego Jezus lubił modlić się w ogrodzie?  
o Zrób plakat z napisem: „Bóg odpowiada na modlitwę”. Pokaż go rodzinie podczas rodzinnego nabożeństwa. Poproś 

każdego członka rodziny, aby opowiedział o sytuacji, w której Bóg odpowiedział na jego modlitwy. Wspólnie 
dziękujcie Bogu za to, że odpowiada na modlitwy.  



 
Poniedziałek  

o Złóż dużą kartkę papieru na pół. Obrysuj dłoń, trzymając mały palec na zgięciu (trzymaj palce  razem). Wytnij (ale 
nie tnij na zgięciu). Rozłóż kartkę i zapisz na środku swój werset pamięciowy. Umieść obrys w miejscu modlitwy. 

o Podczas rodzinnego uwielbienia przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Mateusza 6,9-13. Poproś rodzinę, aby 
pomogła ci napisać modlitwę własnymi słowami. Odmawiajcie razem Modlitwę Pańską.  

 
Wtorek  

o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Ewangelii Mateusza 9,5-8. Kiedy i gdzie 
członkowie twojej rodziny odbywają swój czas cichej modlitwy? Podzielcie się odpowiedziami. 

o Zaśpiewajcie Przychodzi do nas Bóg (pieśń nr 195), a następnie podziękujcie Bogu za wysłuchane modlitwy. 
 
Środa  

o  Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Ewangelii Łukasza 11,9-13. Wymień i policz 
dobre rzeczy, które Bóg uczynił dla twojej rodziny. Podziękuj Mu za nie.   

o Obrysuj ręce każdej osoby. Wytnij dłonie i przyklej wszystkie na tym samym papierze, aby wykonać kolaż. Nad 
dłońmi napisz: „Modlące się ręce oddają cześć Bogu”. 

o Śpiewaj pieśń pochwalną jako modlitwę.  
 
Czwartek  

o Podczas uwielbienia przeczytajcie i omówcie fragment z Ewangelii Łukasza 5,12-16. Skąd wiesz, że trędowaty 
wierzył w Jezusa? Jak wyglądało jego życie, zanim Jezus go uzdrowił?  

o Poproś każdą osobę w twojej rodzinie, aby wyobraziła sobie, że z powodu choroby nie możecie ze sobą mieszkać.  
Poproś, aby wszyscy udali się sami w ciche miejsce i pomyślcie o tym. Wracając, wołajcie: „Nieczysty! Nieczysty!”. 
Wspólnie proście Jezusa, aby oczyścił was pod każdym względem. Podziękuj Mu za wysłuchanie twoich modlitw.  

 
Piątek  

o Przejrzyj lekcję z tego tygodnia i odegraj ją razem z rodziną. Poproś każdą osobę o wypowiedzenie wersetu 
pamięciowego i opowiedzenie o spokojnym czasie z  Bogiem w tym tygodniu.  

o Niech każdy rzuci papierową kulkę do innej osoby i powie coś, za co chce podziękować Bogu. Przed modlitwą 
zaśpiewajcie pieśń pochwalną. 

 


