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Centrum Misji i Ewangelizacji/  www.cme.org.pl 
 

14.niedziela po Trójcy 
 

 
Główna myśl: Pan Jezus jest lekarstwem 
Tekst: Ewangelia Marka 1,40-45 – uzdrowienie trędowatego 
Wiersz: „Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!” Psalm 51,4 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię uzdrowienia trędowatego 
 Dziecko poznało chorobę, jaką jest trąd 
 Dziecko wie, że Pan Jezus oczyszcza z grzechu 
 Dziecko zostało zachęcone, by użyć tego skutecznego lekarstwa, którym jest Pan Jezus 

 
 
I. Wstęp 
Lekarstwo na chorobę  
Przebieg: 
Witam was na dzisiejszej szkółce. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że połowa września już za nami 
i zbliża się jesień, a z nią czas katarów, bólów gardła, przeziębień czy gryp. Dlatego mam do was 
pytanie: jak leczą was rodzice, gdy boli was gardło? (odpowiedzi dzieci) Zazwyczaj dostajecie tabletki, 
czy syropy. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś takim lekarstwem na ból gardła, była rozpuszczona 
w wodzie sól. Potem tym roztworem trzeba było płukać gardło. Teraz powiem wam nazwę jakiejś 
choroby, wy spróbujcie powiedzieć jak można ją wyleczyć. Ból gardła mamy już załatwiony. To teraz 
powiedzcie, jak można wyleczyć katar? (odpowiedzi dzieci) Przede wszystkim potrzebne są 
chusteczki, no i pewnie jakieś krople, tabletki. Co dalibyście choremu na grypę? (propozycja dzieci) 
Dobrze, słyszeliście lub może sami byliście chorzy na ospę? Gdy jesteśmy chorzy na ospę na naszym 
ciele pojawia się swędząca wysypka.  Jak można ospę leczyć? (odpowiedzi dzieci) Byliście u lekarza, 
który przepisał specjalną maść i kazał nią smarować swędzącą wysypkę. Wiecie może jak pozbyć się 
bólu ucha? (odpowiedzi dzieci) Wtedy stosuje się specjalne krople i ból ucha minie. Chciałabym teraz 
powiedzieć wam nazwę jeszcze innej choroby. Ta choroba nazywa się TRĄD. Słyszeliście już może 
o takiej chorobie? (odpowiedzi dzieci) Jeżeli nie, to zaraz wam coś o niej powiem. Na początku na 
skórze pojawiały się plamy i guzki, potem traciło się czucie w palcach rąk i nóg. Na końcu skóra 
zaczynała gnić. Trąd była to choroba nieuleczalna i bardzo zakaźna, czyli nie było na nią żadnego 
lekarstwa i łatwo można się nią było zarazić, dlatego ludzie, którzy na nią zachorowali musieli opuścić 
swoje rodziny, swoje domy i mieszkać w specjalnych osiedlach dla trędowatych. Idąc, musieli głośno 
wołać „Nieczysty”, żeby ostrzec zdrowych ludzi. Od 1984 roku trąd jest już uleczalny, lecz leczenie 
trwa długo, bo aż 24 miesiące.  
 
Podsumowanie:  
Pomyślmy, jak mogła czuć się osoba, która dowiedziała się, że jest chora, lecz nie można jej 
wyleczyć, bo na jej chorobę nie ma lekarstwa? (odpowiedzi dzieci) Myślę, że taka osoba musiała się 
bać. Może zastanawiała się nad tym, co ją czeka, jak to będzie?  
My właśnie dzisiaj poznamy historię człowieka, który był chory na trąd. On doskonale wiedział, że na 
jego chorobę nie ma leku, a jedynym ratunkiem jest Jezus, który ma moc uleczyć tę chorobę. 
Przenieśmy się na tereny Galilei (osoba prowadząca pokazuje Galileę na mapie) 
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, mapa ziemi izraelskiej, można stworzyć prezentację z obrazków z podanej strony: 
www.freebibleimages.org/photos/lumo-man-leprosy/  
 
Przebieg:  
1. Spotkanie z trędowatym –„Panie, jeśli tylko chcesz, to oczyść mnie” – tak zawołał podchodząc 

do Jezusa i padając przed Nim na kolana człowiek, który chorował na trąd. „Co on tu robi? Jak 
może zbliżać się do nas!” – tak mogły pomyśleć, a nawet krzyknąć osoby, które towarzyszyły 
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Jezusowi. „Jak śmie podchodzić tak blisko do nas, zdrowych ludzi?!” Pamiętajmy, że osoby 
trędowate nie mogły zbliżać się do zdrowych ludzi. Nawet musiały głośno wołać: „Nieczysty”.  

2. Panie jeśli chcesz – jednak trędowaty był zdeterminowany. Widział w spotkaniu z Jezusem swoją 
jedyną, może ostatnią już szansę na uzdrowienie. Słyszał, że Pan Jezus uzdrawiał ludzi z różnych 
chorób, więc może uzdrowi także jego trąd. I chociaż to, co trędowaty zrobił, mogło się dla niego 
źle skończyć, on padł tuż przed Panem Jezusem na kolana prosząc: „Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić.” (Mr 1,40) 

3. Uzdrowienie trędowatego – Pan Jezus widząc jego odwagę i niezłomność, ulitował się nad nim.  
Wyciągnął rękę i dotknął się chorego. Pomyślmy, jak mogli się zachować stojący obok Jezusa 
ludzie? (odpowiedzi dzieci) Mogli być jeszcze bardziej oburzeni. Przecież już samo dotknięcie 
chorego na trąd było równoznaczne z zarażeniem się tą chorobą.  Mogli nawet krzyknąć, ale teraz 
nie tylko na chorego, lecz także na Pana Jezusa: „Ej, co robisz, przecież się zarazisz.” Lecz 
zobaczmy jak na prośbę trędowatego odpowiedział Jezus: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Dla chorego 
były to cudowne słowa. To, z czym przyszedł do Jezusa spełniło się.  Został uzdrowiony. Lecz Pan 
Jezus na tych słowach nie skończył, On jeszcze pogroził mu (można zademonstrować) 
i powiedział: „Uważaj! Pamiętaj, żebyś nikomu o tym nie mówił; ale idź i pokaż się kapłanowi 
i złóż ofiarę za swoje uzdrowienie.”  (w 3 Mż 14 -przepisy dotyczące trądu) 

 
III. Zakończenie 
Jednak uzdrowiony nie chciał milczeć. On był bardzo wdzięczny i zaczął wszystkim radośnie 
opowiadać o tym, co się wydarzyło. Stał się świadectwem, dowodem tego, co się stało. Był zdrowy.  
Słuchajcie, Pan Jezus ma moc uzdrowić każdego z nas, także dzisiaj, z naszej choroby, która nazywa 
się grzech. Ta choroba oddziela nas od Boga. Tylko Pan Jezus ma moc uzdrowić nas z tej choroby. 
Tylko On jest lekarstwem na nią. Jego krew oczyszcza nas, leczy z grzechu.  
Wystarczy, że tak jak trędowaty szczerze zawołasz do Boga, żeby oczyścił cię z grzechu, a On to 
uczyni. Musimy tylko zawołać tak jak zrobił to król Dawid w Psalmie 51 „Obmyj mnie zupełnie  
z winy mojej. I oczyść mnie z grzechu mego.”  
 
1. Wiersz biblijny 
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. I oczyść mnie z grzechu mego! Psalm 51,4 
 
Pomoce: brudny kubek, miska z wodą, ścierka oraz wiersz zapisać na 5 dużych kartkach.  
na pierwszej zapisać: „Obmyj mnie zupełnie” 
na drugiej: „z winy mojej.” 
na trzeciej zapisać: „I oczyść mnie” 
na czwartej kartce zapisać: „z grzechu mego!” 
na piątej: Psalm 51,4 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz  
Mam kubek, można byłoby do niego nalać wody, żeby później się napić. Ale jeżeli popatrzycie 
dokładnie, to zobaczycie, że jest on brudny. I jeżeli wodę nalałoby się do takiego kubka, to woda 
stałaby się brudna i raczej takiej wody nie chcielibyśmy pić. Co możemy z tym kubkiem zrobić? 
(odpowiedzi dzieci) Oczywiście, kubek trzeba umyć. Zaraz to zrobię. (osoba prowadząca myje kubek, 
a potem pokazuje dzieciom) Popatrzcie teraz kubek jest już czysty i spokojnie można do niego nalać 
wody. O myciu i czystości mówi nasz dzisiejszy wiersz. Posłuchajcie proszę, o czym mówi. (osoba 
prowadząca czyta Psalm 51,4) Pan Jezus może mnie i ciebie całkowicie obmyć z winy, z moich 
i twoich grzechów. To tak jak z tym brudnym kubkiem, który po umyciu stał się czysty. To właśnie 
może zrobić Pan Jezus z naszym brudnym, czarnym sercem, sprawić, żeby stało się czyste, białe. Pan 
Jezus może oczyścić ciebie i mnie z naszych grzechów. On może nam nasze grzechy wybaczyć, 
darować, jeżeli tylko o to Go poprosimy. Obmyj mnie i oczyść mnie. Ten wiersz może stać się twoją 
modlitwą.  
Możesz zawołać tak do Pana: „Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. I oczyść mnie z grzechu mego!” 
Psalm 51,4 
Informacja dla osoby prowadzącej: wiersz powtarzamy zmieniając każdy raz pozycję, np.: stoją 
przodem, na prawej nodze, powoli siadając na krzesło, powoli wstając  
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2.  Prace plastyczne 
A. młodsi kolorowanka – obrazek, propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: załącznik nr 1, kredki 
 
Przebieg:  

 rozdać każdemu załącznik nr 1 oraz kredki 
 poprosić o pokolorowanie obrazka 

 
B. Jezus lekarstwem na Twój grzech – wykreślanka, propozycja dla grupy starszej  
Pomoc: załącznik nr 2, ołówek  
 
Przebieg:   

 rozdać każdemu załącznik nr 2, ołówek 
 poprosić o odszyfrowanie hasła, czyli wpisanie odpowiedniej litery nad podaną cyfrą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
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