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Rafał Wywrót 

Temat: BYĆ CHRZEŚCIJANINEM – ZASZCZYT CZY WSTYD?  
 

a) Cel dydaktyczny: Wyjaśnienie, skąd w człowieku bierze się czasami wstyd w wyznawaniu wiary i jak jemu 

zapobiegać, jednocześnie zachęcając do mężnego wyznawania wiary w Jezusa. 

b) Cel wychowawczy: Zwiększenie w sobie odwagi do głoszenia wiary światu i zrozumienie, że bycie  

chrześcijaninem to wielki zaszczyt. 

Pomoce: Pismo Święte, białe kartki A4, materiały do pisania 

 
Treść 

 1.  Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

   Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha  

Świętego (znaną formułką lub własnymi słowami). 

   Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby  

to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  Animator po modlitwie wita wszystkich i przedstawia się, następnie prosi każdą osobę obecną na 

spotkaniu o powiedzenie paru zdań o sobie, jako forma integracji i zapoznania, następnie przecho-

dzi do tematu… 

2.  Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początek postarajcie się sobie wyobrazić taką scenkę: 

 Jesteś w dużym mieście, dookoła pełno ludzi, każdy ubrany w markowe ciuchy, posiada nowocze-

sne telefony itp. A Ty przechodzisz wokół nich z koszulką: „Nie wstydzę się Jezusa”.  Każdy się na 

Ciebie patrzy lekko-zdziwionym wzrokiem i jedna młoda osoba, w waszym wieku przychodzi i pyta 

się: „Po co nosisz taką koszulkę?”  

Jak byście zareagowali? Pomyślcie nad tym chwilkę.  Po kilku minutach kontynuuje… 

Rozdzielę was teraz na grupy. Animator dzieli uczestników na kilka czteroosobowych grup. 

Teraz weźcie kartki i długopisy Animator rozdaje kartki A4 i materiały do pisania każdej grupie Na 

górnej stronie kartki napiszcie zdanie: „Być chrześcijaninem – zaszczyt czy wstyd” a następnie pod 

spodem zróbcie tabelkę z dwoma kolumnami. W jednej kolumnie wymieńcie od pauz, dlaczego 

niektórzy ludzie wstydzą się wyznawać swoją wiarę, a w drugiej napiszcie, dlaczego niektórzy lu-

dzie tak otwarcie i z chęcią głoszą Ewangelię. Animator daje chwilkę czasu do namysłu i wykonania 

tabelki przez grupy. 

Teraz odpowiedzmy sobie razem na pytanie: Czy bycie chrześcijaninem to zaszczyt czy wstyd? Za-

prezentujcie swoje przemyślenia. Każda grupa przedstawia, co napisała i podaje różne przykłady 

(np. brak odwagi, wiara to intymna sprawa [1 kolumna], chęć nawracania innych, Okazywanie mi-

łości Bogu [2 kolumna], animator może pomóc w odpowiedziach, jeśli będzie ich mało) Po chwili 

kontynuuje… Dziękuję bardzo za wasze wypowiedzi!                                                                                                      

Podsumowanie: Dużo jest przyczyn, dla których człowiek współcześnie wstydzi się wyznawać swo-

ją wiarę, a przecież jesteśmy chrześcijanami i do nas należy obowiązek głoszenia dobrej nowiny 

światu. Wielu jest też ludzi na świecie, którzy mężnie wyznają swoją wiarę i są bardzo szczęśliwi z 

tego powodu, dlatego na tym spotkaniu postarajmy się odpowiedzieć na pytanie: Jak zwiększyć w 

sobie siłę do głoszenia Ewangelii oraz uświadomić sobie, że bycie chrześcijaninem to wielki za-

szczyt!   

 

                                                       II. Osądzić 

 

 Myślę, że dla każdego chrześcijanina i też dla mnie, najlepszym sposobem na znalezienie odpowie-

dzi na nurtujące pytania egzystencjalne jest Pismo Święte. Może ktoś chciałby przeczytać jakiś 
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krótki fragment z Ewangelii, który zaraz podam? Animator otwiera na danej stronie fragment i daje 

ją uczestnikowi Mt 26, 31- 35 „ Wówczas Jezus rzekł do nich << Wy wszyscy (…) Podobnie też 

mówili wszyscy uczniowie” Dziękuję. Żeby bardziej zrozumie, co ja chcę wam przekazać przez 

Pismo Święte, przeczytajmy do tego jeszcze jeden fragment z Pisma, ktoś inny zechce przeczytać? 

Animator otwiera na na danej stronie i daje kolejnemu ochotnikowi Mt 26, 69 – 75 „ Piotr zaś sie-

dział zewnątrz (…) Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał”  

 

- Jak myślicie, co mogło spowodować u Piotra zaparcie się Bogą, skoro zaklinał, że nigdy tego nie 

zrobi? (Uczestnicy odpowiadają na pytania, animator również może im pomóc, np. tchórzostwo, lęk 

przed torturami, śmiercią, opinia innych zgromadzonych, wielkie zamieszanie i chaos itp.) Dziękuję 

za wasze wypowiedzi.  

Podsumowanie: Tak jak możecie wywnioskować z waszych wypowiedzi, lęk, strach i stres jest 

zakorzeniony w nas, ponieważ jesteśmy stworzeniami ziemskimi i jesteśmy na takie rzeczy podatni. 

Ale to, co nas odróżnia spośród wszystkich organizmów żywych jest obecność w nas duszy, jako 

element zaliczający nas - ludzi do świata nie tylko ziemskiego, ale i niebiańskiego. Dlatego my, jako 

dzieci Boże powinniśmy, pomimo naszej ziemskiej natury, zwalczać w sobie strach i lęk przed wy-

znawaniem wiary w Boga poprzez własną silną wolę. Myślicie, że Bóg nie zna waszych uczuć? (py-

tanie retoryczne, 2 dosłowne sekundy do namysłu) Oczywiście, że zna! Przecież sam był człowie-

kiem i myślał, czuł, odczuwał emocje podobnie jak my, nawet w trakcie modlitwy w Ogrójcu Jezus 

pocił się krwią, co z biologicznego punktu widzenia jest bardzo możliwe, jeśli osobę ogarnia potęż-

ny, naprawdę niewyobrażalny strach. Ale nasz Bóg nigdy nie zrezygnował ze swojej męki, w po-

równaniu do nas, gdzie czasami w sytuacjach znacznie mniej stresujących wstydzimy się mówić o 

naszym Panu, który został umęczony dla naszego zbawienia! Specjalnie dla nas chciał się upoko-

rzyć, dać się pobić, ukrzyżować, żeby grzechy całego świata przyjąć na siebie. To jest dowód wiel-

kiej odwagi i miłości Boga do ludzi. Ani Mahomet, ani Budda, ani inni przedstawiciele innych reli-

gii nie wykazali się taką miłością do ludzi. Dlatego myślę, że się ze mną w pełni zgadzacie z faktem, 

że bycie chrześcijaninem to wielki zaszczyt.  

Teraz powiedzcie mi, Jakie są główne zalety tego, że będziemy z odwagą wyznawać wiarę w Jezu-

sa? (Uczestnicy mogą odpowiedzieć np. szczęście, nasze dziękczynienie dla Boga za Jego mękę) 

Macie naprawdę wielką rację, ale co można zrobić, żeby „unieszkodliwić” w nas wstyd do głoszenia 

Pana Boga?  

 

III. Działać 

Może na podstawie Pisma się dowiemy, w jaki sposób możemy walczyć ze wstydem w głoszeniu 

Boga, ktoś chętny jeszcze do przeczytania fragmentu Biblijnego? Animator otwiera na na danej 

stronie i daje kolejnemu ochotnikowi Dz 6, 8 – 15 „Szczepan, pełen łaski i mocy, działał  cuda i 

znaki (…) podobną do oblicza anioła”  Dziękuję, i teraz mam do was takie pytanie: Co spowodo-

wało, że Szczepan miał tak wielką odwagę w głoszeniu Ewangelii? Można tu pomóc uczestnikom w 

znalezieniu odpowiedzi, ponieważ to rudny tekst do takiego pytania (np. modlitwa do Ducha Święte-

go, która sprawiła, że Szczepan został napełniony Łaska Bożą, chęć nawrócenia innych ludzi, chęć 

zdobycia życia wiecznego w niebie itp.) 

 Ludzie bardzo często zapominają, jeśli chodzi o odwagę w głoszeniu Bożego Słowa o modlitwie, to 

ta rozmowa z Bogiem może nam wiele pomóc, dlatego jeszcze raz otrzymacie ode mnie kartki i 

długopisy, każdy indywidualnie, i niech każdy sam napisze modlitwę do Ducha Świętego o odwagę 

i mądrość w mężnym wyznawaniu wiary. Animator rozdaje kartki A4 i materiały do pisania każdej 

osobie, daje określony czas, może również pomóc w formułowaniu zdań uczestnikom np., jeśli takiej 

pomocy będą oczekiwać. Na pewno wasze modlitwy są szczere i bardzo podobają się Bogu, jeśli 

ktoś chce, może ją przeczytać teraz przy wszystkich, jeśli nikt nie będzie chciał, przechodzimy do 

następnego zagadnienia, a jeśli ktoś przeczyta, to dopiero po skończeniu modlitw.  

Potrzebna jest chęć ewangelizowania innych, każdy z nas jest bliźnim i każdy może się troszczyć, 

dbać o nawrócenie zagubionych. Módlcie się też często za tych, którzy szczególnie potrzebują Bo-

żego Miłosierdzia. No i oczywiście po śmierci Bóg wynagrodzi nas za mężne i odważne głoszenie 

wiary. Przecież to On umarł za nas na krzyżu męczeńską śmiercią i powinniśmy ogłaszać i wykrzy-

kiwać na cały głos jak Jezus kocha każdego człowieka, nawet grzesznika.  
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3. Hasło spotkania 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody ” 

4. Piosenka spotkania 

„Nie zdejmę krzyża z mojej ściany” 

5. Zadanie apostolskie 

Przez tydzień będę się modlił stworzoną przez siebie modlitwą o odwagę w głoszeniu 

Ewangelii do Ducha Świętego 

 

6. Modlitwa na zakończenie 

 

Jeśli ktoś chce, niech teraz przeczyta swoją modlitwę do Ducha Świętego. Jeśli nikt nie będzie 

chciał, modlimy się o 7 darów Ducha Świętego Pomódlmy się na koniec modlitwą o Daru ducha 

Świętego, aby pomagały nam w codziennym życiu w głoszeniu prawdy, że Jezus jest Zbawcą ca-

łego Świata… 

„Duchu Święty, proszę Cię 

O dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic ziemi świętej, 

O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

O dar męstwa, aby żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać 

O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża… Amen” 

 

 

 


