
33 Temat: „Zbaw nas ode złego” 

 

1. Na początek przypomnijcie sobie modlitwę: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 

imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom”. 

2. Przypomnijcie sobie temat 19. Mówiliśmy wtedy o różnych osobach, które prosimy o 

pomoc: pana doktora, panią pielęgniarkę, strażaka, tatę w odrabianiu lekcji. Pewnie można 

jeszcze tu wiele osób wymienić. Czasami potrzebujemy pomocy w podejmowaniu decyzji, 

jak należy postąpić. Popatrzcie na rysunki w ćwiczeniu 1 w kartach pracy na stronie 50. 

Pokolorujcie te obrazki. 

3. Czasami pokusa złego postępowania jest bardzo silna.  

Kto pomoże wybrać nam dobro?  

Kto uchroni od zła? 

4. Krótko opisujemy sytuację Piotra, który nie zaufał Panu Jezusowi i zaczął tonąć w 

jeziorze.   

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»  A 

On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.  Lecz 

na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»  Jezus 

natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»  

Odpowiedzcie na pytania: 

• Jak postąpił Piotr, gdy potrzebował pomocy? (Kogo poprosił o pomoc? Co powiedział?) 

• Jak odpowiedział Pan Jezus na wołanie Piotra?  

My także możemy wołać do Pana Boga: „Ratuj mnie!”, wtedy gdy nie potrafimy oprzeć 

się pokusom. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy w takich sytuacjach prosili Pana Boga o 

pomoc, wołając: „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. 

5. Przyjrzyjcie się ilustracjom w podręczniku na s. 77 i oceńcie zachowanie chłopców. 

6. Na koniec zaśpiewajcie piosenkę, której tekst jest zamieszczony poniżej 

Poprośmy Pana Boga, abyśmy byli zawsze blisko Niego i słyszeli Jego głos w naszych 

sercach. 

7. Wykonajcie zadanie nr 2 w kartach pracy. Przekreślcie obrazki przedstawiające sytuacje 

niebezpieczne, które powinniśmy unikać. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kKoLbiaZ_Q4 

 

 

1. Jak mi dobrze, przy Tobie jest, Panie./2x  

Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś    

zawsze chcę przy Tobie być, Panie. (2x)    

2. Boża miłość wypełnia mnie Panie. 

Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś    

3. Boża radość wypełnia mnie Panie. 

Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś    

 


