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Lekcja 1:
Przeczytaj

Co to jest modlitwa?
Z³oty wiersz

Psalm 5,1-8

Psalm 5,3

Czy spotka³eœ kiedyœ kogoœ naprawdê wa¿nego? W takiej sytuacji mo¿esz nie
wiedzieæ, co do niego powiedzieæ - mo¿esz „zaniemówiæ” z wra¿enia!
Modlitwa to rozmowa z Bogiem, który jest najwa¿niejsz¹ Osob¹ ze wszystkich.
Czasami to jest trudne, poniewa¿ nie wiemy, co powiedzieæ.
Dla króla Dawida, który napisa³ powy¿szy fragment do przeczytania, modlitwa
nie zawsze by³a rzecz¹ ³atw¹. Ten zestaw lekcji o modlitwie pomo¿e ci
zrozumieæ coœ wiêcej na temat rozmowy z Bogiem.
Fragment do przeczytania to modlitwa. Jakich trzech imion lub tytu³ów u¿ywa Dawid w stosunku
do Osoby, do której siê modli?

1.
2.
3.

3

Kiedy modlimy siê, musimy pamiêtaæ, ¿e rozmawiamy z Kimœ, kto jest bardzo szczególny. Chocia¿
Bóg jest tak wielki, to jednak chce, abyœmy mówili do Niego. Czasami jednak Bóg nie odpowiada.
Przeczytaj wiersz 3 i 5 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co nie podoba siê Bogu.

2
Widzimy wiêc, ¿e czasami nie ma odpowiedzi na nasze modlitwy, poniewa¿ robimy z³e rzeczy.
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Fragment do przeczytania mówi nam równie¿, ¿e Bóg jest ³askawy (zobacz wiersz 8).

Gdy Bóg nie karze nas, jak na to zas³ugujemy, wtedy okazuje
„mi³osierdzie”, a gdy obchodzi siê z nami z mi³oœci¹, okazuje „³askê”.
Co Dawid bêdzie w stanie uczyniæ dziêki obfitoœci ³aski Bo¿ej? (Zobacz wiersz 8)
1
Wpisz PRAWDA lub FA£SZ przy poni¿szych zdaniach:
Dawid modli³ siê z rana.

..................

Dawid nie oczekiwa³ odpowiedzi na swoj¹ modlitwê.

..................

Bóg ma upodobanie w z³ych rzeczach.

..................

G³upi i dumni lub aroganccy ludzie nie mog¹ przebywaæ w obecnoœci Boga.

..................

4

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, który mówi nam, do kogo modli³ siê Dawid.

2

Krzy¿ówka

U¿ywaj¹c poni¿szych hase³ uzupe³nij krzy¿ówkê.

2
3
1

6

4

8

7

1. Dawid prosi, aby Pan us³ysza³ jego ___________ (w. 2a).
2. Ten Psalm to _____________________ Dawida.
3. O tej porze modli³ siê Dawid.
4. Taki cz³owiek nie mo¿e przebywaæ z Bogiem (w. 5a).
5. Bóg ich zgubi (w. 7).
6. Pan brzydzi siê nimi (w. 7).
7. Œwi¹tynia to inaczej ____ Bo¿y.
8. Dziêki niej Dawid wejdzie do domu Bo¿ego (w. 8).

8

5

Tak wiêc modlitwa to rozmowa z Wszechmocnym Bogiem. On chce, abyœmy z Nim rozmawiali.
Dlaczego nie mia³byœ siê pomodliæ teraz i poprosiæ Go o pomoc w zrozumieniu tych lekcji?
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Lekcja 2: Czy Bóg s³yszy nasze modlitwy?
Przeczytaj

£ukasz 18,9-14

Z³oty wiersz:

Jakub 4,6

Niektórzy ludzie lubi¹ mówiæ o sobie. Lubi¹ mówiæ innym, co maj¹ i co robi¹. Oto historia, któr¹
opowiedzia³ Pan Jezus. Mówi ona o dwóch ludziach. Jeden z nich by³ bardzo pobo¿nym, religijnym
¯ydem zwanym FARYZEUSZEM. Drugi natomiast by³ CELNIKIEM czyli poborc¹ podatków,
znienawidzonym przez wszystkich, poniewa¿ wspó³pracowa³ z Rzymianami.
Przeczytaj wiersz 9 i wpisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego Jezus opowiedzia³ t¹ historiê.

3
Który z tych dwóch ludzi by³ dumny
ze swojej dobroci?

1
1

Który z nich wiedzia³, ¿e robi³
z³e rzeczy?

Gdzie obydwaj przyszli siê
modliæ?
W czasach Pana Jezusa by³o to miejsce, do którego
przychodzi³o wielu ¯ydów, aby siê modliæ. Dzisiaj wiele ludzi
idzie modliæ siê do ró¿nego rodzaju budynków koœcielnych.
Powinieneœ wiedzieæ, ¿e mo¿emy modliæ siê do Boga
WSZÊDZIE i w KA¯DYM CZASIE!

1

Jakie trzy dobre rzeczy powiedzia³ faryzeusz o sobie?

1.
2.
3.

3

Nie by³o w tym nic z³ego, ¿e faryzeusz robi³ te rzeczy, ale nie powinien próbowaæ pokazywaæ Bogu
jaki jest „dobry”!
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Aby dowiedzieæ siê, jak w³aœciwie modliæ siê do Boga, wpisz tê czêœæ z³otego wiersza,
która zaczyna siê od s³owa „Bóg”.

2
Modlitwa celnika by³a krótka i szczera. Wiedzia³, ¿e zrobi³ wiele z³ych rzeczy. By³o mu
przykro z tego powodu i prosi³ Boga, aby okaza³ mu mi³osierdzie.

Krzy¿ówka
7

1. Jeden z tych, którzy siê modlili.
2. Opowiedzia³ tê historiê.
3. Dwaj ludzie przyszli, aby siê ____________.
4. Budynek, do którego przyszli.
5. Drugi z modl¹cych siê.
6. Celnik wyzna³ Bogu, ¿e jest ____________.
7. Nie œmia³ ich podnieœæ do nieba.

6
1
5
2
3

4

6
Po skoñczonej modlitwie obaj poszli do domu. Jednak Pan Jezus powiedzia³, ¿e tylko jeden z nich
uporz¹dkowa³ swe ¿ycie przed Bogiem (zosta³ usprawiedliwiony). To znaczy, ¿e wyzna³ swoje grzechy
i zosta³y mu odpuszczone. Poszed³ wiêc do domu wiedz¹c, ¿e pomiêdzy nim a Bogiem wszystko jest
we w³aœciwym porz¹dku.
Który z tych ludzi zosta³ usprawiedliwiony przed Bogiem?
1
Przeczytaj wiersz 14 i narysuj linie od ka¿dej z poni¿szych ramek do w³aœciwego cz³owieka.

Bóg go wywy¿szy.
Bóg go poni¿y.

Uni¿ony cz³owiek

Dumny cz³owiek

2

Bóg s³ucha uni¿onej i szczerej modlitwy. On nie odpowie tym, którzy s¹ dumni i wynioœli. Pomódl siê teraz
i poproœ Go, aby odpuœci³ ci z³o, które zrobi³eœ. Potem podziêkuj Mu za pos³anie Pana Jezusa na œwiat, aby
umar³ za ciebie. Kiedy to zrobisz, pomiêdzy Bogiem a tob¹ wszystko bêdzie we w³aœciwym porz¹dku.
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Lekcja 3: Jak powinniœmy siê modliæ?
Przeczytaj

Mateusz 6,5-15

Z³oty wiersz:

Wiêkszoœæ ludzi modli siê czasami w swoim ¿yciu - na
przyk³ad, gdy ktoœ z rodziny jest ciê¿ko chory lub gdy
czegoœ potrzebuj¹.
Jednak¿e Bóg chce, abyœmy modlili siê regularnie, nie tylko
wtedy, gdy dzieje siê coœ z³ego. Pan Jezus pokaza³ Swoim
uczniom, jak powinni modliæ siê regularnie.

Mateusz 6,8

S³owa, s³owa,
s³owa, s³owa.

W czasach Pana Jezusa niektórzy ludzie stawali na rogach
ulicy i d³ugo siê modlili, u¿ywaj¹c wielkich s³ów, tak aby
mogli byæ widziani i s³yszani przez ka¿dego.
Podkreœl w³aœciwe s³owa w poni¿szych zdaniach, aby odkryæ, co Pan Jezus powiedzia³ na temat modlitwy.
Pan Jezus powiedzia³, ¿e nasza modlitwa musi byæ (PUBLICZNA) (PRYWATNA lub W UKRYCIU).
Wtedy nasz Ojciec, który jest niewidzialny, (NAGRODZI) (UKARZE) nas otwarcie.

2

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, który przypomina nam, ¿e nasz Ojciec wie, o co mamy
zamiar siê modliæ.

2
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Rozsypanka literowa
Zakreœl nastêpuj¹ce s³owa
w Rozsypance. Mog¹ byæ ukryte
we wszystkich kierunkach.
NIEBO
OJCIEC
KRÓLESTWO
CHLEB
ODPUŒÆ
POKUSZENIE

Takie lub podobne s³owa znajdziesz w modlitwie, któr¹ Pan Jezus nauczy³ Swoich uczniów.

6
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Pan Jezus nie chcia³, abyœmy ci¹gle tylko powtarzali tê modlitwê, ale u¿y³ jej jako wzór dla naszej modlitwy.

Przeczytaj modlitwê z wierszy 9-13 i u³ó¿ we w³aœciwym porz¹dku numeruj¹c kratki od 1 do 5.
Proœba o odpuszczenie.
Uwielbianie Boga i Jego imienia.
Odpuszczanie innym.
Szukanie woli Bo¿ej.
Codzienna proœba o jedzenie.

5

Jakie s¹ pierwsze dwa s³owa modlitwy w wierszu 9?

1

Musimy zrozumieæ, ¿e tylko wtedy mo¿emy rozmawiaæ z Bogiem jako Ojcem, kiedy nasze grzechy
zosta³y odpuszczone.
Czy Bóg jest twoim Ojcem? Czy jesteœ czêœci¹ Jego rodziny? To mo¿e siê zdarzyæ tylko wtedy, gdy
poprosisz Pana Jezusa, aby odpuœci³ ci twoje grzechy i sta³ siê twoim Panem i Zbawicielem.
Jest wiele ró¿nych rodzajów modlitwy.
Uporz¹dkuj litery w nastêpuj¹cych s³owach, aby odkryæ trzy
ró¿ne rodzaje modlitwy.
1. Modlitwy (kêizdennyzc) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Modlitwy (lbeiwuiaec¹j) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3

3. Modlitwy (byprœo) _ _ _ _ _ _ do Boga o to, czego potrzebujemy.

Kiedy poprosimy Pana Jezusa Chrystusa, aby sta³ siê naszym Panem i Zbawicielem, Bóg nam odpuœci.
Co powinniœmy wtedy zrobiæ wobec tych, którzy zgrzesz¹ przeciwko nam?
Pokoloruj lub zacieniuj ka¿d¹ przestrzeñ, która zawiera kropkê, aby odkryæ, co Bóg oczekuje, ¿e
zrobimy.

MADRO
COTOJEST
CHWILA
MINUSOWY
DARMO
ODPUŒÆ
MATERN
BARANEK
OPUSMAX
GORYLE

Pan Jezus nauczy³ swoich uczniów, ¿e kiedy siê modl¹, musz¹ byæ gotowi, aby wprowadziæ swoje
modlitwy w ¿ycie.
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Lekcja 4: Czy Bóg odpowiada na modlitwy?
Przeczytaj

1 Samuela 1,1-20

1 Samuela 1,20

Z³oty wiersz:

Bóg nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy w taki sposób, w jaki oczekujemy.
Czasami nie odpowiada na nasze modlitwy tak szybko, jak byœmy chcieli. Jednak¿e
Jego odpowiedzi i Jego plany s¹ zawsze najlepsze.
We fragmencie do przeczytania widzimy, ¿e Anna nie mia³a dzieci. To sprawia³o jej
wielki smutek. Inni cz³onkowie rodziny nie rozumieli, co ona czuje.

Jaki by³ stosunek Peninny do Anny? (Zobacz wiersz 6)
1
Zakreœl obrazek, który najlepiej okreœla, jak d³ugo Anna musia³a znosiæ Peninnê.
Przez parê dni

Sobota

Pamiêtnik
5 lat

Sierpieñ

Przez lata

Przez parê godzin

1

1
Anna przestawa³a jeœæ, poniewa¿ by³o jej tak przykro. Nie musimy czekaæ, a¿ bêdzie Ÿle, zanim
zaczniemy siê modliæ do Boga. On wys³ucha naszych modlitw w ka¿dym czasie.
Wstaw brakuj¹ce s³owa z podanej listy we w³aœciwe miejsca w poni¿szej czêœci historii.
MODLI£A SIÊ
ŒLUBOWANIE
SYNA
WO£A£A
Anna _____________ i __________ do Pana. Z³o¿y³a Bogu_______________ , ¿e odda
4
swojego_________ Panu po wszystkie dni jego ¿ycia.
Kiedy prosimy o coœ w modlitwie, musimy byæ tak¿e przygotowani, aby pozwoliæ Bogu wykonywaæ
Jego plan, a nie tylko modliæ siê o przyjemnoœci dla siebie.
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ przy poni¿szych zdaniach:
Anna modli³a siê g³oœno.

...........................

Kap³an Heli myœla³, ¿e Anna jest pijana.

...........................
3

Kap³an Heli powiedzia³ do Anny: „IdŸ w pokoju”. ...........................
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Odgadnij poni¿sze has³a i umieœæ we w³aœciwych miejscach w krzy¿ówce.
1) Nazwa miejsca, gdzie oddawano czeœæ Panu.

1.

2) ¯ona Elkany, która by³a bezdzietna.

2.

3) Anna ___________________ siê z gorycz¹ w duszy.

3.

4) Kap³an patrzy³ na jej _________________________.

4.

5) Anna modli³a siê z ca³ego swojego ______________.
6) Tak nazywa³ siê kap³an, który rozmawia³
z Ann¹.

5.

6.

S
A
M
U
E
L

6
Jakie by³y pierwsze s³owa Elkany do Anny? (Zobacz wiersz 8).
Jaka zmiana zasz³a w Annie po zakoñczonej modlitwie! Chocia¿ na jej modlitwê nie by³o jeszcze
odpowiedzi, zaczê³a jeœæ i nie by³a ju¿ d³u¿ej smutna. Anna uwierzy³a, ¿e Bóg odpowie na modlitwê
o syna. To jest modlitwa z wiar¹.
Wpisz poni¿ej OSTATNI¥ CZÊŒÆ z³otego wiersza, aby odkryæ, dlaczego Anna nazwa³a swojego syna Samuel.

2
Biblia mówi nam, ¿e Bóg odpowiada na modlitwy, kiedy prosimy z wiar¹. Oznacza to ufanie Mu, ¿e
da nam to, co uwa¿a za najlepsze.
Odkryj, co Pan Jezus powiedzia³ na temat
modlitwy, rozwi¹zuj¹c poni¿szy szyfr.
(Na przyk³ad:
A2 - A poziomo i 2 pionowo - WAM).

proœcie

A1

C1

A3

A1

B1

C3

A1

B2

B3

1
A
B
C

2

3

a

wam

szukajcie

znajdziecie

otworz¹

proœcie

bêdzie

dane

ko³aczcie

A2

wam

C2

A2

2

Odpowiedzi¹ na modlitwê Anny by³y narodziny Samuela. Anna tak jak obieca³a, odda³a go Panu. Jednak¿e Bóg
nie zapomnia³ o Annie. Da³ jej piêcioro nastêpnych dzieci! (Zobacz: 1 Samuela 2,21). Czasami Bóg odpowiada
na nasze modlitwy w cudowny sposób. Czy Bóg odpowiedzia³ na twoje modliwy? Jeœli tak, to dlaczego nie
podziêkowaæ Mu za to teraz?
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