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2.niedziela po Epifanii 
 

 
Główna myśl: Pan Bóg naszym oparciem  
Tekst: 1 List do Koryntian 2,1-10 – Filozofia i objawienie  
            Ewangelia Jana 4,43-54 – Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego w Galilei 
Wiersz: „Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.” 1 List do 
Koryntian 2,5 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię uzdrowienia syna dworzanina 
 Dziecko zostało zachęcone, by opierać swoją wiarę na Bogu 

 
 
I. Wstęp 
Na czym można się oprzeć? 
Pomoce: laska, kula 
 
Przebieg: 
Witam was bardzo gorąco na dzisiejszej szkółce. Czy wiecie na czym można się oprzeć? (odpowiedzi 
dzieci) Można oprzeć się na lasce. (osoba prowadząca pokazuje laskę) Można też chodzić opierając 
się na kuli. (osoba prowadząca pokazuje kulę) Można także wesprzeć się na drugim człowieku. (osoba 
prowadząca wybiera ochotnika i pokazuje jak można oprzeć się na drugiej osobie) Kiedy szukamy 
oparcia? (odpowiedzi dzieci) Oparcia szukamy wtedy, gdy czujemy się słabi. Gdy potrzebujemy 
pomocy.  
 
Podsumowanie:  
My dzisiaj poznamy człowieka, który też potrzebował oparcia. Posłuchajcie proszę, czy i gdzie to 
oparcie znalazł.  
 
II. Szkółka 
Pomoce: Biblia, mapa Izraela 
Informacja dla osoby prowadzącej: można przygotować prezentację do szkółki, używając z podanej 
poniżej strony:   
www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-020-officials-son/  
 
Przebieg:  
1.  Chore dziecko dworzanina królewskiego – w mieście Kafarnaum (osoba prowadząca pokazuje 
na mapie, gdzie leży Kafarnaum) mieszkał dworzanin królewski. Był on jednym z wyższych 
urzędników i pełnił służbę na dworze króla Heroda. Miał syna, który ciężko zachorował. Wiadomo, 
gdy dziecko choruje, to rodzice szukają pomocy. Pewnie tak samo zrobił dworzanin. Może nawet 
prosił o pomoc samego króla, by posłał do jego chorego dziecka lekarza. Lecz nikt nie umiał dziecku 
pomóc.    
2.  Dworzanin prosi o pomoc Jezusa – wyższy urzędnik królewski, należał do tych osób, które nie 
wierzyły, że Jezus jest Synem Bożym. Gdy jednak nikt jego dziecku nie mógł pomóc, a stan jego był 
coraz cięższy, odrzucił on wszystkie uprzedzenia i udał się do Jezusa. Prosił Go, by „…wstąpił i 
uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci.” (J 4,47b)     
3.  Odpowiedź Jezusa – Jednak odpowiedź Pana Jezusa zaskoczyła dworzanina, bo usłyszał: „Jeśli 
nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie.” (J 4,48) Były to przykre słowa. Lecz dworzanin 
wiedział, że odnoszą się do niego, przecież on także należał do tych, który nie wierzył, że Jezus jest 
Synem Bożym.  
4.  Dworzanin przyjmuje napomnienie – dworzanin królewski z pokorą przyjął upomnienie Jezusa, 
lecz jeszcze raz prosił o pomoc dla swojego, chorego synka: „Panie, wstąp, zanim umrze dziecię 
moje.” (J 4,49) Tym razem usłyszał słowa, które stały się dla niego oparciem, Pan Jezus powiedział: 
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„Idź, syn twój żyje.” (J 4,5a) On uwierzył w te słowa i odszedł. Gdy zbliżał się do domu, wybiegli 
przed niego słudzy wołając: „Chłopiec twój żyje.” Dworzanin zapytał o godzinę, w której mu się 
polepszyło. Odpowiedzieli: „Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.” (J 4,53) Zrozumiał, 
że to stało się, gdy rozmawiał z Jezusem. I ten urzędnik królewski, który do tej pory nie wierzył, że 
Jezus jest Synem Bożym teraz uwierzył. Nie tylko on, lecz i cała jego rodzina.         
 
III. Zakończenie 
Dworzanin uwierzył. Już nie potrzebował żadnych cudów, znaków, bo swoją wiarę oparł na mocy 
Bożej. Na tym, by być blisko Pana.  
Jaka jest twoja wiara? Czy swoją wiarę opierasz tylko na Panu Bogu? Czy może chcesz budować ją na 
mądrości innych. Mądrości, którą chwalą się koledzy?  
Lecz pamiętaj o tym, że kiedy potrzebujesz pomocy, oparcia zawsze możesz zwrócić się przede 
wszystkim do Pana Boga. Zawołaj do Niego, a On pomoże ci.  
 
1. Wiersz biblijny 
Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.  
1 List do Koryntian 2,5 
 
Pomoce: wiersz zapisany na pięciu kolorowych kartkach. 
Na kartce w kolorze zielonym zapisać słowa: ABY WIARA WASZA 
Na kartce w kolorze czerwonym zapisać: NIE OPIERAŁA SIĘ 
Na kartce w kolorze żółtym zapisać: NA MĄDROŚCI LUDZKIEJ 
Na kartce w kolorze niebieskim zapisać: LECZ NA MOCY BOŻEJ 
Na kartce w kolorze białym zapisać: 1 LIST DO KORYNTIAN 2,5 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Czy powiedzieliście już komuś, „Wierzę ci”, jeżeli tak to kiedy i dlaczego? (odpowiedzi dzieci)  
Co znaczy komuś wierzyć? (odpowiedzi dzieci) Wierzyć, to znaczy być przekonanym, że ktoś mówi 
prawdę, mieć do tej osoby zaufanie. Nasz dzisiejszy wiersz także mówi wierze. Mówi o tym, że nasza 
wiara powinna opierać się na Panu Bogu, na Jego mocy i sile, a nie na tym co mówią ludzie, na ich 
mądrościach.  
 
Informacja dla osoby prowadzącej: podzielić dzieci na 5 zespołów. Każdemu zespołowi dać jedną 
kolorową kartkę z zapisanym fragmentem wiersza. Powtarzamy wiersz głośno. Gdy drużyna powtarza 
fragment wiersza zapisany na kartce, podnosi ją wysoko i mówi bardzo głośno. Po kilku 
powtórzeniach drużyny wymieniają się kolorowymi kartkami z zapisanym fragmentem wiersza.  
 
 2.  Prace plastyczne 
A. Labirynt – propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: załącznik nr 1 (patrz załącznik: 2018_01_14_2_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_1), 
kredki 
 
Przebieg:  

 rozdać dzieciom załącznik nr 1, oraz kredki 
 poprosić o odszukanie i znalezienie drogi do Jezusa 

 
B. Pan Bóg oparciem – propozycja dla grupy starszej 
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik: 2018_01_14_2_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_2), 
ołówek 
 
Przebieg: 

 rozdać każdemu załącznik nr 2, oraz ołówek 
 poprosić o wykreślenie wszystkich liter C, D, F, H, Ł, Z , litery  
 pozostałe litery zapisać trzeba w wyznaczonym miejscu 
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Załączniki:  
2018_01_14_2_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_1 
2018_01_14_2_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


