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Mlecz: metaforyczna opowieść biblijna  
Bądź jak mniszek lekarski: Wartości  
chrześcijańskie 

Opowieść o mleczu na zbiórkę lub czas spędzony w kręgu  Ćwiczenie refleksyjne na temat właściwości mleczy 

Cel: Uczniowie zastanawiają się nad docenianiem zwyczajności i nad cechami 
odporności.. 
 
Materiały: 
• Zbierz mlecze i umieść je w bukiecie lub słoiku z dżemem, opowiadając jednocześnie 

historię.. 
 
Opowieść: 
Bóg wysłał Anioła, aby znalazł idealny kwiat.  Anioł rozpoczął swoją misję.  Udał się do 
wielu ogrodów na całym świecie i przynosił najrzadsze i najpiękniejsze kwiaty, jakie tylko 
mógł znaleźć.  Bóg patrzył na każdy kwiat, który przynosił i mówił "Nie, to nie jest to" i 
wysyłał anioła z powrotem, aby znalazł jeszcze doskonalszy kwiat. Pewnego dnia, kiedy 
anioł szukał kolejnego pięknego, bajecznego ogrodu, minął pole mniszków lekarskich. 
Nieprzycięte i pozostawione, by rosły, nie w wymyślnym ogrodzie, tylko na polu.  
Wyglądały jak dywan z promieni słonecznych. Anioł po raz pierwszy zauważył ten mały 
żółty kwiatek, ponieważ cały swój czas spędzał w eleganckich ogrodach. Mlecze nie były 
w tych wymyślnych ogrodach.  Były wszędzie indziej, gdzie rosły w obfitości.  Były różnej 
wielkości i szybko odrastały, nawet jeśli zostały ścięte. Anioł zauważył, jak ciężko ludzie 
pracowali, aby zniszczyć te mniszki, ale bez względu na to, jak bardzo się starali, mniszki 
wciąż wracały - nie mogli się ich pozbyć. Anioł postanowił zabrać mniszka z powrotem do 
nieba i miał zamiar opowiedzieć Bogu wszystko, czego się nauczył o tym małym żółtym 
kwiatku... wracały, rosły w obfitości. Po tym jak Bóg wysłuchał, odpowiedział: "Więc to 
dlatego przyniosłeś mniszek lekarski jako doskonały kwiat?". Anioł odpowiedział: "Nie, 
nie do końca.  To nie jest prawdziwy powód, wybrałem mniszka z powodu wszystkich 
innych miejsc, w których go znalazłem.  W kieszeni fartucha matki. W naszyjnikach i 
opaskach na głowę noszonych przez dzieci z sąsiedztwa.  W brudnych rękach dwulatka... 
z korzeniami i w ogóle. I dumnie wystawione na stole w jadalni, w słoiku po owocach. 
"Panie, to jest idealny kwiat, bo rośnie wszędzie, jest odporny, nic nie kosztuje i nikomu 
nie przeszkadza, że dzieci je zrywają". 
 
Kryteria sukcesu 
ü Uczniowie rozpoznają odporność i potrafią wyjaśnić, co ona oznacza. 

 Cel: Uczniowie zastanawiają się, jak mogą zademonstrować wartości chrześcijańskie 
poprzez bycie pomocnym, uczciwym i uprzejmym "jak mlecze"..  
 
Materiały: 
• Mlecze zebrane na terenie szkoły.  Jeśli to 

możliwe, zbierz zarówno żółte kwiatostany, jak i 
puchowe główki nasion.  Wyeksponuj je na 
stole lub w słoiku. 

• Może to być samodzielne ćwiczenie lub 
kontynuacja opowieści o mniszku lekarskim. 

 
Aktywność 
• Zbadaj mniszki lekarskie i Omów, gdzie rosną, i 

dlaczego niektórzy ludzie próbują się ich 
pozbyć w ogrodzie.  

• Mlecze nie tylko chcą pozostać tam, gdzie rosną, ale lubią rosnąć w jak największej 
liczbie miejsc, więc rozprzestrzeniają swoje nasiona proliferacyjnie, wykorzystując 
wiatr do ich szerokiej dystrybucji.  

• O mniszki nie dba się tak, jak o inne kwiaty, ale one wciąż rosną. Wyrosną niemal 
wszędzie i są bardzo odporne. 

• Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób chrześcijanie mogliby być bardziej 
podobni do mniszka lekarskiego, pojawiając się w miejscach, gdzie możemy być 
pomocni i prawdziwi, tak jak Jezus pokazuje to w historiach biblijnych. Kiedy ludzie 
są uczciwi, pomocni lub mili, demonstrują wartości chrześcijańskie.  
 

• Uczniowie mogą zakończyć pisząc swoją własną modlitwę lub korzystając z tej: 
"Drogi Boże, jest wiele miejsc, w których możemy pokazać, poprzez nasze czyny, że 
w Ciebie wierzymy. Prowadź nas, Boże, i pokaż nam, gdzie możemy być mniszkami. 
Amen.” 

 
Kryteria sukcesu 
ü Uczniowie zastanawiają się i znajdują miejsce, w którym mogą dziś "być mniszkiem". 

   

 


