
 
Z GRZECHU DO WOLNO ŚCI 

 
 

Konspekt lekcji religii dla klas gimnazjalnych i licealnych. 
 

CELE: 
• Uczeń wie, co to jest grzech i skąd się wziął, że istnieje w nas skłonność do zła, jest 

świadomy grzeszności człowieka i Bożego miłosierdzia 
• Rozumie potrzebę konieczności walki z grzechem i nawracania się 
• Potrafi kształtować wrażliwość na istniejące zło i prowadzić do postawy nawrócenia 

siebie i innych. 
 
Pomoce: 
Film animowany – fragment, Pismo św., rekwizyty do inscenizacji, ilustracje przedstawiające 
ludzi zniewolonych, opanowanych przez zło i grzech, ilustracje osób radosnych, szczęśliwych 
i roześmianych, świadectwo osoby nawróconej. 
 
Metody:  
Wykład, pogadanka, inscenizacja – pantomima, praca z tekstem, dyskusja 
Przebieg lekcji: Modlitwa na rozpoczęcie: Ps 51 (50) 
„Zmiłuj si ę 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!” 
 
I. Wprowadzenie: 
1.Uczniowie w kręgu oglądają ilustracje różnych ludzi: palących papierosy, biorących 
 narkotyki, pijących alkohol, bijących się, dokonujących kradzieży, leżących na ulicach, 
tańczących, radosnych, pomagających innym itd. 
• Pogadanka: przyjrzyjcie się ludziom przedstawionym na ilustracjach, spróbujcie dokonać 

podziału na prawdziwie wolnych i zniewolonych grzechem. W której grupie chcielibyście 
się znajdować i dlaczego? (wystarczą jedna, dwie, wypowiedzi uczniów). 

2. Nauczyciel przypomina: Każdy z nas jest grzesznikiem. To bolesna, ale oczywista 
prawda. Nie zawsze żyjemy jak dzieci Boże, często pragniemy dobra, a wychodzi zło. Na co 
dzień doświadczamy, że istnieje w nas skłonność do zła i popełniamy grzechy. Obejrzymy 
teraz fragment animowanego filmu, który pokaże nam na czym polegał grzech pierwszych 
ludzi. 
• Pogadanka na temat obejrzanego filmu: Jak najkrócej możemy określić grzech 

pierworodny? (temat grzechu pierworodnego jest już dobrze znany uczniom z 
poprzednich katechez i nie wymaga głębszej analizy, dlatego uczniowie dość umiejętnie 
powinni wyciągnąć z pomocą nauczyciela następujące wnioski) : 

3. Wnioski: 
• Adam i Ewa nie posłuchali nakazu Boga, który ich kochał 
•  Ulegli pokusie diabła, który chciał ich zguby, uwierzyli podszeptom szatana, że Bóg ich 

ogranicza, że przestał ich kochać  
• Okazali Bogu nieposłuszeństwo 
• Zwątpili w miłość i plany Boga względem człowieka 



4. Podsumowanie: grzech Adama i Ewy jest opisem także naszego grzechu, rodzimy się ze 
skutkami grzechu pierworodnego, jesteśmy słabi, ulegamy złu i cierpimy. Ale Bóg pomimo 
naszych grzechów kocha nas i nie zostawia samych, wciąż wzywa nas do przyjęcia postawy 
zaufania. Wystarczy wejść na drogę nawrócenia i stanąć przed Jezusem ze swoją grzesznością 
a będziemy prawdziwie wolni. 
 
II. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia małej sceny pantomimy, która mówi o tym 
jak człowiek czuje się w stanie grzechu i czy sam może się z tej niewoli uwolnić? 
1. Opis pantomimy: (grają wcześniej przygotowani uczniowie). 
Przez klasę przechodzi uczennica, którą chwyta za rękę uczeń skradający się obok. Stawia 
przed nią miskę z błotem, ona waha się, po czym usilnie namawiana nakłada błoto na swoje 
dłonie, dalej na ręce i twarz, jest przerażona, szuka pomocy.(Uczeń ucieka).Dziewczyna 
wyciąga dłonie, chce zrzucić z siebie błoto, ale brudnymi rękoma nie może tego uczynić. 
Błoto „wchodzi” dalej. Przerażenie, wołanie o pomoc. Podbiega troje uczniów, chcą ją 
oczyścić z błota, lecz ono wchodzi na nich. Wszyscy są przerażeni, uczennica klęka, za 
chwilę klękają też i uczniowie, wyciągają dłonie prosząc o ratunek. Przychodzi następny 
uczeń niosąc miskę z wodą, wskazuje na nią, zachęcając do obmycia. Wszyscy zmywają z 
siebie błoto, okazują ulgę, radość i pokój. Uczeń, który wniósł wodę stoi pośrodku, pozostali 
klękają przed nim, unosząc ręce w jego stronę, są radośni i szczęśliwi. 
2. Pytania skierowane do klasy: Jak zrozumieliście scenę? Kogo przedstawiali uczniowie? 
Co symbolizowało błoto i woda? 
Błoto – grzech 
Pierwszy uczeń – szatan 
Uczennica nakładająca na siebie błoto – człowiek ulegający pokusie złego 
Pozostali uczniowie – również grzesznicy 
Uczeń z wodą – Jezus 
Woda – moc oczyszczająca, łaska, spowiedź 
3.  Nauczyciel prosi o relacje osób grających role: 
a). uczennica nakładająca na siebie błoto – „początkowo sprawiało mi to satysfakcję, 
czułam się wolna i bardzo swobodna. Jednak gdy błoto zaczęło zasychać, poczułam niepokój, 
lęk, przerażenie i odrazę do samej siebie. Czułam że się duszę, zapragnęłam uwolnić się, ale 
nie mogłam, bo zasychające błoto mocno mnie „trzymało”. Żal mi było również tych osób, 
które próbowały mi pomóc, maź, która była na mnie także ich brudziła. 
b). uczeń grający szatana – „nie chciał bym więcej grać takiej roli, czułem się głupio, 
namawianie kogoś do zła nie jest trudne, ale mnie nie dawało zadowolenia” 
c). uczeń grający Jezusa – „pragnąłem im tylko pomóc, było mi bardzo smutno, odwracali 
się ode mnie i nie chcieli słuchać, pomimo to nie byłem na nich zły, chciałem tylko by mnie 
usłyszeli. Radość mnie ogarnęła gdy zaczęli się myć”.  
d). pozostali uczniowie – „pragnąłem jak najszybciej stać się czystym i uwolnić się od 
zasychającego błota”, „Byłem przerażony widząc lęk na twarzach moich kolegów” , „miska z 
wodą była dla mnie wybawieniem, miałem ochotę nie odchodzić od wody, radość innych 
ogarniała również mnie”. 
e). nauczyciel dziękuje wszystkim grającym za opisanie swoich uczuć. 
 
III. To mówi Pan -  praca z tekstem. Nauczyciel czyta świadectwo osoby nawróconej i prosi 
o małą chwilę refleksji. Następnie wybrany uczeń czyta tekst biblijny (Łk 7, 36-50) po czym 
uczniowie w grupach czteroosobowych pracują nad zadaniem: Jaka jest postawa Jezusa 
wobec grzechu i grzesznika?  
1. Wnioski z pracy poszczególnych grup z pomocą nauczyciela zapisujemy do zeszytów: 
• Jezus nie potępia grzesznika tylko jego grzech 



• Jezus nikogo nie odtrąca, wręcz przeciwnie cieszy się gdy Go szukamy 
• On zawsze staje w obronie grzesznika i nie chce byśmy się nawzajem potępiali 
• Każdy nasz powrót do Niego pogłębia naszą wiarę. Tego spodziewa się po nas Jezus 
• Im większy grzech, tym głębsze powinno być nasze nawrócenie, miłość do Boga i ludzi 
• Mimo grzechów nadal jesteśmy kochani, możemy kochać, przebaczać i świadczyć o 

miłości Jezusa,  
 
IV. Podsumowanie katechezy: Jezus jest najwspanialszym i najwierniejszym Ojcem, zawsze 
nas szuka i pociesza. To prawdziwie Dobry Pasterz. Dlatego chciejmy być Jego najlepszymi 
dziećmi, wyrzec się wszystkiego co nie pochodzi od Boga. Starajmy się nie ulegać pokusom i 
grzeszyć coraz mniej, by stawać się prawdziwie wolnymi. Dlatego prośmy Pana o 
przebaczenie i obiecajmy poprawę, byśmy mogli zwyciężać w walce z grzechem. 
(Jeśli czas pozwoli uczniowie mogą teraz w grupach jak poprzednio ułożyć treść modlitwy 
zawierającej takie elementy jak: świadomość własnej grzeszności, prośba o przebaczenie, 
obiecanie poprawy i zwycięstwo w walce z grzechem. To zadanie może być wykonane jako 
praca domowa). Proponuję treści dwóch modlitw z pracy w grupach: 
 
„Dziękuję Ci Jezu, że szukasz mnie gdy błądzę, 
przebaczasz grzechy, nie potępiasz i pragniesz bym stanął 
w prawdzie swojego grzechu przed Tobą”.  
 
„Panie, Ty ukazałeś mi moją grzeszność, 
wezwałeś mnie bym poszedł za Tobą, 
uwolniłeś mnie, abym pozostał wolnym. 
Teraz liczę tylko na Twoją moc, by zwyciężać grzech”. 
 
V. Na zakończenie nauczyciel prosi o wspólny śpiew pieśni „Abba Ojcze”. Uczniowie 
chwytają się za ręce, unoszą je w górę. 
„Ty wyzwoliłeś nas Panie, 
z kajdan i samych siebie…….” 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie: Stanisława Marek 

 
 
 
 
 
 

 


