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Sławomir Mokrzycki 

Temat: Która religia jest prawdziwa? 

a) Cel dydaktyczny: Poznanie różnego spojrzenia na religie świata 

b) Cel wychowawczy: Utwierdzenie w wierze chrześcijańskiej  

Pomoce: Pismo Święte, kartki A4 (ok. 10), kartka A2 lub A1, długopisy/ołówki (ok. 10) 

 Treść 

      

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

      

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy (znaną formułką 
lub własnymi słowami).  

Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, prosimy cię o Twą obecność wśród nas i o Ducha Świętego, aby nam 
pomógł w zrozumieniu tematu spotkania. Panie Jezu uzdalniaj nas do zrozumienia w pełni prawd wiary 
chrześcijańskiej. Umacniaj nas do głoszenia Ewangelii. Polećmy również to nasze dzisiejsze spotkanie 
Matce Bożej: Zdrowaś Maryjo…  

2. Treść właściwa  

      
I. Widzieć 

Na początek, chciałbym abyście się podzielili w grupy po 3-4 osoby i na kartkach A4, które wam dam, 
przedstawili znane wam religie na świecie oraz co się z wam z nimi kojarzy. W dowolnej formie. Może 
to być rysunek, tabelka, plakat lub inne formy, wybór należy do was.  
[Animator rozdaje kartki A4, dowolną ilość i daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy prosi 
uczestników o ich prezentację]. 
Prawdopodobne odpowiedzi: 
Chrześcijaństwo 
Judaizm 
Islam (Mahomet, Mekka, pięć filarów: wyznanie wiary – jedyny Bóg to Allah; 5 razy dziennie modlitwa; 
jałmużna; post – ramadan; pielgrzymka do Mekki) 
Hinduizm (reinkarnacja, karma, dążenie do wyzwolenia) 
Buddyzm (reinkarnacja, karma, osiągnięcie nirwany) 

Jak widać dużo wiecie o świecie i o kulturach innych niż chrześcijańska… Poproszę was teraz byście w 
oparciu o wasze wypowiedzi i prace przedstawili podobieństwa, różnice bądź charakterystyczne cechy 
tych religii. 
 

Dziękuję za wasze wypowiedzi. 

Przechodzimy więc do głównego tematu naszego spotkania, a mianowicie musimy sobie odpowiedzieć na 
pytanie: Która religia jest tą właściwą? 

II. Osądzić 

A. Osądzenie chrześcijaństwa: 

Teraz rozpoczniemy zabawę podobną do sądu. Ja będę oskarżał religie chrześcijańską, a wy będziecie tę 

religię bronić. 

Pierwszy osąd: Religia chrześcijańska nie może być prawdziwą, jeśli inne religie też roszczą sobie do tego 

prawo. (nawet jeśli ktoś zarzeka się, że jego racja jest prawdziwa i słuszna to nie zawsze jednak tak jest. 

Można tu przytoczyć przykład: “skoro spośród studentów rozwiązujących zadania, jakiś student 

twierdzący, że dobrze rozwiązał zadanie pomyliłby się, to tym samym należałoby uznać, że każdy student 

rozwiązujący zadania i twierdzący, że robi to dobrze, musiałby się mylić) 
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Drugi osąd:  Wszystkie religie twierdzą, że są jedyną prawdą (nie wszystkie jednak muszą być prawdziwe, 

za religią chrześcijańską przemawia również to, że jej założycielem jest Jezus, czyli Bóg) 

Trzeci osąd: Czy nadprzyrodzona biografia Jezusa jest wiarygodniejsza? (Jezus działał cuda, nauka przez 

niego głoszona została spisana niedługo po Jego śmierci) 

 

B. Odpowiedź w Słowie Bożym: 

W poszukiwaniu odpowiedzi posłużymy się Pismem Świętym. Zastanówmy się podczas czytanych 
fragmentów, co Bóg pragnie nam przekazać: 

Ps 83,19 
„Niech poznają Ciebie i wiedzą, 
że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię,  
jesteś Najwyższy nad całą ziemią.” 
Iz 42,8 
„Ja, któremu imię na jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom.” 

-Jakim imieniem Bóg jest określony?(Jahwe) 

-Co zostało przekazane w tych fragmentach?(Jahwe jest jedynym Bogiem) 

 
Kol 3, 11-17 
„A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani 
– obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość znosząc jedni drugich i 
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wybaczył 
wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami 
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie 
wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością 
nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko 
[czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” 

Czego dowiadujemy się w tym fragmencie?  
Do czego nas Bóg wzywa w tym fragmencie? (abyśmy przebaczali i abyśmy robili wszystko w imię 
Pańskie)  
W jaki sposób odnieść możemy ten fragment odnieść do innych religii? (Chrystus wzywa do tego byśmy 
miłowali wszystkich bez względu na ich religię, pochodzenie)  

J 14, 6 

“Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie.” 

Przez kogo i w jaki sposób możemy być zbawieni? (dzięki Chrystusowi)  

      
C. Poszanowanie innych religii: 

Wysłuchamy teraz innego fragmentu: 
Rz 13,1-2 
„Niech każdy będzie podporządkowany władzom zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga. I to 
właśnie za Jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje. Dlatego każdy, kto 
sprzeciwia się władzy, przeciwstawia się porządkowi ustalonemu przez Boga. A ci, którzy 
przeciwstawiają się temu porządkowi, ściągają na siebie wyrok.” 
-Czego dowiadujemy się w tym fragmencie?(prawo ludzkie zostało ustanowione przez Boga) 
-Co przez to rozumiecie?(Bóg daje na ziemi prawa i władze, aby był pewien porządek, itp.) 
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Znając ten fragment Listu do Rzymian przyjrzymy się artykułowi 53 Konstytucji RP. Mówi on o wolności 
sumienia i wyznania. Jesteśmy więc zobowiązani szanować inne religie przez prawo i do tego też 
chciałbym was zachęcić. 

III. Działać 

Wiemy, że oprócz chrześcijaństwa istnieją inne religie (jak również różne odłamy chrześcijaństwa) i 
często bardzo się różnią. Musimy jednak pamiętać, że każdy ma prawo do wyznawania swojej religii i 
jeśli nie działa na szkodę innych powinniśmy taki wybór uszanować.  

Teraz jeszcze będzie jeszcze jedna aktywność. 
Animator rozkłada kartkę A1 lub A2, na której wcześniej napisał „Dlaczego jestem katolikiem” i rozdaje 
przybory (ołówki, długopisy) 
Proszę was, aby każdy z was napisał, narysował odpowiedź na znajdujące się tutaj pytanie, czyli dlaczego 
chodzicie do Kościoła, dlaczego wierzycie w Chrystusa, albo co wam daje chrześcijaństwo. 

 

3. Hasło spotkania 

 

Idźcie i głoście… 

 

4. Piosenka spotkania 

 

- 

 

5. Zadanie apostolskie 

 

Animator przygotowuje wcześniej kilkanaście (liczba zależna od liczby uczestników) karteczek z nazwami 

wyznań. 

 Każdy uczestnik otrzyma karteczkę z nazwą jakiejś religii. Odmówi on w intencji wyznawców danej religii 

dziesiątek różańca.  

6. Modlitwa na zakończenie 

Panie, pomóż nam w rozgłaszaniu Dobrej Nowiny i kochaniu bliźniego bez względu na 

jego przynależność religijną: Ojcze nasz… 

 

  

 

 

 

      

      

 

 

 


