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Klaudia Napora 

Temat: KTÓRA RELIGIA JEST PRAWDZIWA? 

a) Cel dydaktyczny: Ukazanie wielość religii oraz wyjątkowość religii chrześcijańskiej  

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie do uznania Jezusa za swojego Jedynego Zbawiciela  

Pomoce: Pismo Święte, kartki, markery, wybrane cytaty z Biblii, krzyż 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

  Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy. Prośmy Ducha Świętego, żeby      

otworzył nasze umysły i serca, abyśmy zrozumieli nowe treści jakie dziś poznamy. Pieśń ,,Duchu 

Święty, Tchnienie Ojca”. Amen 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Dużo ludzi zadaje sobie pytanie ,,Czy w ogóle istnieje religia prawdziwa? Czy jest tylko jedna, kilka a 

może wszystkie są prawdziwe? Zacznijmy może od pytania: 

 

-Co to jest religia? ( uczestnicy odpowiadają, jest to wiara dotycząca istnienia Boga lub bogów, celu życia, 

powstanie świata oraz związanymi z nimi zadami moralnymi) 

 

-Jakie religie znacie? (chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, judaizm) 

 

- Co wiecie o tych religiach? W kogo Ci wyznawcy wyznają wiarę? Jakie ta religia posiada święte księgi?  

(- Islam: religia monoteistyczna, założona przez Mahometa. Muzułmanie wyznają wiarę w Allacha jako 

jedynego boga, a świętą księgą jest tu Koran. Mocno podkreśla się jedność boga – Allacha i wiarę, że nikt 

i nic nie powinno być czczone wraz z nim. 

- Hinduizm: Wyznaje wiarę w jednego boga (monoteizm) w wielu postaciach. Świętymi księgami są: Księgi 

Wedy i Księga Manu oraz eposy Ramajana i Mahabharata. Według wyznawców hinduizmu świat odradza 

się w kolejno po sobie następujących cyklach. Każdy człowiek w kolejnych swoich wcieleniach doskonali 

swój karman – co może trwać nawet tysiące lat – by w końcu uwolnić się z kołowrotu egzystencji. 

- Judaizm: religia monoteistyczna. Jej założycielem był Abraham, któremu (przez objawienie) Bóg nakazał 

czcić tylko jego i nie uznawać żadnych innych bóstw. Religia żydowska jest oparta na wierze w jednego 

Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, którego specjalny związek z Żydami polega na przyjęciu przez naród 

żydowski wiernego wypełniania praw boskich. W życiu kierują się 10 przykazaniami. 

- Buddyzm: religią monoteistyczna. Jej założyciel Budda głosił, iż człowiek powinien wyrzec się doczesnych 

pragnień, a także okazywać życzliwość, współczucie i radość w stosunku do innych. Wszystkie założenia 

religijne Buddy zostały spisane w mahajanie. 

- Chrześcijaństwo: religia monoteistyczna. Założył ją Jezus Chrystus, który nauczał o Trójcy Świętej. 

Chrześcijanie wierzą ,że Bóg jest Stwórcą Wszechświata i wszelkiego życia. Uznają też,  

że Chrystus to jedyny Syn Boga, który istniał i istnieje z Bogiem Ojcem, zanim zaczął się czas. Świętą księgą 

chrześcijan jest Biblia.)  

 

-Jakie podobieństwa zauważyliście? (charakter monoteistyczny, prawdy wiary i przepisy życia wiernych 

zapisane są w tzw. świętych księgach, każde wyznanie zrzesza miliony wiernych) 

 

-Która religia jest prawdziwa? (zostawiamy pytanie bez odpowiedzi) 

 

 

II. Osądzić 

 

Spróbujmy odpowiedzi poszukać również w Bożym Słowie (Mt 7,15-20 czyta chętna osoba) 
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„Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Tacy przychodzą do was w owczej skórze, 

ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Rozpoznacie ich po owocach. Czy z cierni zbiera się wino-

grona albo z ostu figi?  Podobnie każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a każde złe drzewo wy-

daje złe owoce.  Dobre drzewo nie może rodzić złych owoców, a złe — dobrych.  Każde drzewo, 

które nie wydaje dobrych owoców, ścina się i wrzuca w ogień.  Rzeczywiście więc rozpoznacie tych 

ludzi po ich owocach. 

-Po czym możemy poznać prawdziwą religię? (po dobrych owocach)  

- A jeślli taki muzułmanin czy buddysta wydają dobre owoce, bo są dobrymi ludźmi?  Co wtedy? A 

skolei znam chrześcijanina, który jest złym człowiekiem to znaczy że Chrystus jest nieprawdziwy? 

(dyskusja uczestników)  

(Mk 9, 38-40) Wtedy rzekł do Niego Jan: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 

jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus 

odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle 

mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.  

- Jak Jezus odnosi się do osób, które nie należą do grona apostołów? (Szanuje je, ponieważ widzi, że to co 

czynią jest dobre oraz zrobią to w imieniu Jezusa co znaczy, że są oni w jakiś sposób włączony w boską 

służbę Jezusa i chcą czynić jak On) 

- Jak Jezus może odnosić się do osób wyznających inne religie? (Nie potępia tych osób, toleruje i szanuje 

ich poszukiwania ) 

Mowa św. Pawła w Atenach: DZ 17, 24- 27 : Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, 

On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera po-

sługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, 

i wszystko. On z jednego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzch-

nię ziemi. Określił [im] właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go 

i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 

- O co chodzi św. Pawłowi w słowach: „aby szukali Boga, może dotkną Go i znajdą niejako po omacku”? 

Jak możemy te słowa odnieść do wielości religii? (różne religii są taką formą chodzenia po omacku, są 

pewną próbą poszukiwania Boga, stąd nie możemy od razu ich przekreślić jako złe) 

Podsumowanie: Według Soboru Watykańskiego II nie powinniśmy negatywnie patrzeć na inne religie. 

Ci ludzie faktycznie modlą się do ”jakiegoś” boga, ale ważne jest to, że szukają jakiegoś duchowego od-

niesienia. Lecz jeśli my wierzymy, że jest tylko JEDEN Bóg, to przyjmujemy, że ludzie w innych reli-

giach poszukują Boga, ale mają inny Jego obraz.  

(DZ 4, 9-12)   Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory 

człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w 

imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z mar-

twych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym 

przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż 

nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni». 

- W kim jest jedyna  droga do zbawienia? (Tylko w Chrystusie, ponieważ uznajemy Go za jedynego Pana 

i Zbawiciela) 

Podsumowanie: Lecz jeśli my wierzymy, że jest tylko JEDEN Bóg, to przyjmujemy, że ludzie w innych 

religiach poszukują Boga, ale mają inny Jego obraz. Ludzie na świecie są jak osoby w budynku, gdzie w 

każdej sali jest inny rodzaj szyby.  Widzą oni przez nie w różny sposób rzeczywistość na zewnątrz, ale 

ciągle patrzą na ta samą rzeczywistość. Tak samo jest z religiami. Ludzie patrzą w stronę boga, ale mają 

https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23448
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23449
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23450
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23451
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23452
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inny, różny obraz boga. Obrazy boga są jak te różnego rodzaju szyby. Jeśli popatrzymy na chrześcijań-

stwo, to zauważamy, że w żadnej innej religii bóg nie oddał życia za człowieka oraz że nigdy nie był tak 

blisko niego. Ten piękny, z zarazem wyjątkowy obraz pozwala nam uznać prawdziwość osoby Jezusa 

Chrystusa oraz jego Boską naturę. I przyjąć słowa św. Piotra, że nie ma w żadnym innym imieniu zba-

wienia.  

- A czy osoby innych religii się zbawią? ( Tak, ale tylko przez Chrystusa. Możemy przypuścić, że takie 

osoby, które chciały żyć zgodnie z zasadami swoich religii, w wieczności będą miały możliwość wyboru 

uznania Jezusa) 

 

III. Działać 

Animator rozdaje cytaty z Biblii mówiące o tym, że Jezus nas zbawił oraz żebyśmy się nawrócili i wierzyli 

w Niego. Stawia na widocznym miejscu krzyż i prosi uczestników, aby na niego popatrzyli. 

Popatrz na ten krzyż… Jezus cierpiał na nim i oddał życie, abyś mógł zostać zbawiony. Chciał  w ten 

sposób pokazać, że chce twojego życia w radości, że Cię kocha. On zmartwychwstał i w ten sposób po-

zostawił nadzieję, że śmierć potrafi obrócić w życie. Uwierz w niego. On pragnie Twojego szczęścia. 

Zawsze możesz wejść w relacje z Nim, On zawsze jest otwarty na Twoją modlitwę. Pragnie codziennie 

słuchać o twoich problemach, smutkach, sukcesach, radościach… Tylko Chrystus też chce, żebyś i ty go 

słuchała. A On się pyta, czy mu zaufasz? Czy go posłuchasz? 

Animator mówi własne świadectwo, na temat jak wiara w Jezusa jako Jedynego Zbawiciela oraz co-

dzienna modlitwa zmieniły jego życie. Animator również uczestnikom może zaproponować podzieleniem 

się świadectwem doświadczenia Boga.  

 

Animator dzieli uczestników na 5 grup, rozdaje kartki oraz markery i prosi o napisanie modlitwy za 

wszystkie religie świata, żeby rozpoznały prawdziwego Boga 

(Módlmy się, za święty Kościół Boży, niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go 

na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga, Ojca Wszechmogącego.  

Módlmy się, za wszystkich braci wierzących w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do 

prawdy, niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. 

Módlmy się, za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku 

Niemu i w wierności Jego przymierzu. 

Módlmy się, za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli 

wkroczyć na drogę zbawienia. 

Módlmy się, za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co 

słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.) 

 

3. Hasło spotkania 

Jezus Drogą, Jezus Prawdą, Jezus Życiem 

4. Piosenka spotkania 

,,Jezus daje nam zbawienie” 

5. Zadanie apostolskie 

Pomódl się za osoby niewierzące. Załóż jakiś symbol dający świadectwo wiary np. krzyżyk. 

6. Modlitwa na zakończenie 

  Grupa modli się napisanymi modlitwami 

 

 


