
kl. V 

Lekcja 2 

Temat: Skarby w Niebie – Jesteś skarbem wykradzionym! 

 

1. Przeczytaj uważnie fragment z Pisma Świętego: 

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi 

mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.  Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, 

którego nie chcę.  Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie 

mieszka.  A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu 

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!  (Rz 7,18-21. 24) 

2. Zwróć uwagę: 

- Bóg stworzył człowieka bardzo dobrym, a jednak odkrywasz w świecie dokoła i w sobie wiele zła. 

- Bóg który był człowiekowi tak bliski, stał się daleko i trudno Go człowiekowi odnaleźć 

- Bóg zna Twój stan duchowy i przedstawia go w Biblii, ponieważ Cię kocha takim jakim jesteś w tej 

chwili! 

 

3. Zastanów się i odpowiedz w zeszycie: 

- Dlaczego tak trudno dostrzec Boga i to jak bardzo mnie kocha? 

- Dlaczego gubisz drogę do Boga i nie wybierasz tego co dobre? 

- Czy możesz coś zrobić, żeby poprawić swoją relację z Bogiem? 

 

4. Pomódl się słowami Psalmu 51: 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! 

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 


