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Anna Rejent  

Temat: Jak umieć dokonywać wyborów?  

a) Cel dydaktyczny: Zapoznanie uczestników z sztuką dokonywania wyborów. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do przemyślenia swoich wyborów. 

Pomoce: Biblia, trzy osoby które pomogą w dynamice, dwie kartki (na jednej napis „NARKOTYKI, ALKOHOL, 

PAPIEROSY,, na drugiej MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, SZCZĘŚCIE) – załącznik nr 4, krzyż średnich wielkości – może 

być ze złączonych patyków, karteczki z wydrukowanym napisem „Mimo wszystko wybieram Boga” (załącznik 3) 

 
Treść 

  

1.Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie zapaleniem świecy, znakiem krzyża oraz modlitwą do Ducha Świętego (zna-

na formułkę lub własną modlitwę)  

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 wita grupę po czym przechodzi do tematu... 

2. Treść właściwa  
 

I. Widzieć 

Na początek chciałabym abyście zastanowili się na pytaniem: 
- Czym się kierujemy podejmując decyzję? (opinią innych, doświadczeniem, własnym rozumem, uczuciami 

itp…)  
Dziękuję za wasze wypowiedzi. 

Teraz podzielę was na trzy grupy. Animator dzieli uczestników na grupy. Każda z grup będzie miała przy-

dzieloną pewną sytuacje (animatora daje grupom opis danej sytuacji – załącznik nr 1). Zastanówcie się w 

grupie, w jaki sposób wcielicie się w dane osoby z zadanej sytuacji i za chwilę przedstawicie nam tę scenkę 

na forum wszystkich. Macie teraz pięć minut, by zastanowić się nad tym, jak przedstawicie tę scenkę.  

Po upływie danego czasu animator zaprasza do przedstawienia scenek:   
Zapraszam zatem po kolei każdą grupę – możecie na początku przeczytać jaką scenkę przedstawiacie a po-

tem zapraszam do zaprezentowania…  

Grupa 1 –  Jesteście na osiemnastych urodzinach kuzyna, wasz wspólny znajomy jest po paru piwach i chce 

wracać autem do domu. Musicie powstrzymać waszego wspólnego kolegę od prowadzenia samochodu. 

Grupa 2 – Razem z siostrą/bratem przyszliście w odwiedziny do kuzynki, która jest chora ma wysoka go-

rączkę, dreszcze, oraz zawroty głowy. Kuzynka musi pojechać po młodszego brata do szkoły. Waszym za-

daniem jest powstrzymać kuzynkę od prowadzenia samochodu w takim stanie. Pamiętajcie, że rodzeństwo 

nie ma prawa jazdy.   

Grupa 3 – Jesteście grupką przyjaciół uczęszczających na spotkania RAM-u. Od pewnego czasu jeden wasz 

kolega/koleżanka zaczęła opuszczać spotkania i obracać się w złym towarzystwie. Waszą rolą będzie prze-

konanie jej, że nowe towarzystwo nie jest dobrym rozwiązaniem. 
 

Dziękuję wszystkim. 
- Które z sytuacji jest łatwiejsza do wykonania? (łatwym zadaniem według mnie było przekonanie chorej 

osoby, ponieważ  przypadku dwóch pozostałych osoby są zapatrzone w nowe towarzystwo czy alkohol który 

miesza ludziom w głowie.) 
- Co utrudnia nam przekonanie osób w takich sytuacjach? (na pewno nietrzeźwe myślenie, zapatrzenie w 

innych ludzi, przypodobanie się innym, czy zawzięcie do wykonania czynność, która według nas jest waż-

niejsza od zdrowia.) 

 

Podsumowanie animatora: Jak widać, nie zawsze łatwo podjąć dobrą decyzję i nie łatwo kogoś za-

chęcić do podjęcia dobrej decyzji. Na obecnym spotkaniu spróbujmy pochylić się nad pytaniem:  
Jak umieć dokonywać wyborów? Co nam może pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji? 
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II. Osądzić 

 
Chciałabym abyśmy rozważyli słowa Pisma Świętego, które mogą nam pomóc w odnalezieniu odpowie-

dzi:   
Prz 18,13 Kto odpowiada, zanim wysłucha, dla takiego głupota i hańba. 

Prz 18,15 Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych poszukuje wiedzy. 
-O czym mówią przeczytane fragmenty? (abyśmy słuchali rad, byli otwarci na nowe pomysły 
 i rozwiązania.) 

I kolejne fragmenty:  

Jk 1,5-7 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim i nie 

wymawiając, na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi 

wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek 

ten niech nie myśli, że otrzyma coś od Pana.  
- Co Pismo Święte chce nam przekazać w tym fragmencie? (abyśmy zwracali się do Boga o pomoc w mo-

dlitwie) 
Łk 6,12-13 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Bo-

ga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których tez nazwał 

apostołami. 

- Jak Jezus zachował się przed podjęciem decyzji? Czy uczynił to pośpiesznie i bez namysłu?  (na pewno 

się nie spieszył, trwał w modlitwie całą noc) 
 

Podsumowanie animatora:  

Unikaj pośpiechu w decyzjach: 

Pośpiech nie jest naszą mocna stroną, dlatego nie powinniśmy podejmować decyzji za szybko, ponieważ 

zazwyczaj nie są one trafne. Warto dać sobie czas (animator cytuję fragment z Pisma Świętego) „Zamiary 

pracowitego [prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty” – możemy przeczytać w 

Księdze Przysłów ( Prz 21,5).  

Nie ulegać presji w podjęciu decyzji:  

Bardzo ważnym też elementem podjęcia tej konkretnej decyzji jest podjęcie jej osobiście, nikt nie powi-

nien decydować za nas. Co też nie znaczy, że nie powinniśmy być otwarci na rady drugich, które mają 

bardzo dużą wartość.  

Powierz decyzję Panu Bogu na modlitwie: 

Nie zapominajmy również o modlitwie do Boga. Odwołując się jeszcze do fragmentu wyboru dwunastu 

zauważmy, że wśród nich znalazł się również Judasz. Jednak Jezus nie żałował swojego wyboru, nie ma 

nigdzie zdania w Piśmie Św. w stylu: „Gdzie ja miałem oczy”, czy „Co ja najlepszego zrobiłem”. My po-

dejmując decyzje pewnie nie raz mieliśmy doświadczenie, że poszło nie tak jak chcieliśmy. Pamiętajmy 

jednak, że ciągle się czegoś uczymy, i popełniamy błędy. Ważne jest zaakceptowanie naszego wyboru z 

myślą „może właśnie tak miało być?”.  

 
Posłuchajcie pewnego opowiadania:  

„Żył sobie pewien bardzo wykształcony i bogaty mężczyzna, ale zabrakło mu bliskości Boga. Bliscy nau-

kowca widząc, że zbliża się koniec jego życia postanowili zapytać się jaki napis mają umieścić na grobie. 

A on odpowiedział im tak: „Napiszcie na grobie takie słowa: Tu leży człowiek głupi, który nie wiedział, 

po co żyje na świecie”. „Co ty mówisz? - pytają zaszokowani jego słowami – chyba jesteś nieprzytomny? 

Masz tytuły naukowe, masz bogactwo, do którego doszedłeś swoją mądrością, jesteś szanowany”. Lecz on 

odpowiedział: „Jestem najzupełniej przytomny i wiem co mówię. Byłem głupi, bo zmarnowałem życie, 

nie wiedziałem, po co żyje, nie znałem Boga,  nie szukałem Go, nie starałem się Go poznać. Nie miałem 

dla Niego czasu. Czyż nie zasługuje na miano głupiego? Co mi pomoże moje bogactwo? Co mi pomogą 

moje tytuły naukowe, kiedy nie znałem Boga i nic dla niego nie uczyniłem”. Człowiek umarł w rozpaczy. 

- Jakie wnioski z tej historii należy wyciągnąć? (człowiek powinien mieć swój cel, którego będzie się trzy-

mać) Animatora może podsumować: Wielu ludzi wybiera bogactwo, sławę myśląc, że to ich uszczęśliwi. 

 

Zadajmy sobie pytanie (animatora stawia je jako pytania retoryczne, bardzie do przemyślenia osobistego, 

niż do rozmowy): Po co żyjemy? Jaki jest nasz cel? Czy tak naprawdę chcemy mieć bogactwo czy 
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sławę, a może naszym celem powinien być Bóg, który nas prowadzi?  
 

 

III. Działać 

Chciałabym abyście teraz zobaczyli pewną scenkę (scenariusz do scenki w załączniku nr 2 ).  

Osoby: Bohater, osoba 1, osoba 2, krzyż.  

Osoba 1 trzyma kartkę ze złymi cechami.  

Osoba 2 trzyma kartkę z dobrymi cechami.  

Osoba 1 i osoba 2 zachęcają bohatera, aby wybrał właśnie ją. Bohater wybiera osobę nr 1 z negatywnymi 

słowami, bierze kartkę od niej i zostaje sam. Gdy chce podjeść do osoby nr 1 która trzymała negatywną 

kartkę zostaje odepchnięty.  

Teraz należy ukazać samotność bohatera.  

Bohater, po chwili, podchodzi do osoby nr 2, która trzyma pozytywną kartkę. Osoba nr 2 z pozytywnymi 

cechami zaprasza Bohatera obok siebie, wskazuje na krzyż i pomaga bohaterowi zdjąć z szyi kartkę ze zły-

mi cechami i razem zawieszają na krzyżu, jako symbol, że Jezus zabiera nasze złe decyzje. Następnie głów-

ny bohater otrzymuje od osoby nr 2 pozytywną kartkę i wypowiada sława „Wybieram życie!”.  

- Jak zrozumieliście przedstawioną scenkę? (wypowiedzi uczestników) 

- Czego uczy nas ta scenka na temat naszych decyzji? (mogą zdarzyć się nam błędy, ale zawsze możemy w 

Chrystusie znaleźć wsparcie) 

 

Zabieg z karteczkami i krzyżem:  

Chciałabym abyście na karkach, które wam rozdam napisali intencje, sprawę, słabości, swoje grzechy, któ-

re chcecie powierzyć Jezusowi. (kilka minut przerwy na napisanie) 

Animator wprowadza do zabiegu: U każdego w życiu zdarzają się upadki, chwilę słabości, Pamiętajmy 

jednak, że nikt z nas nie jest idealny, dlatego pozwólmy aby Bóg nas prowadził. Zaufaj mu. Myślę, że do-

brze odwzoruje to cytat z Pisma Świętego (Animator cytuje) Z całego serca Panu Zaufaj, nie polegaj na 

swoim rozsądku. Poznawaj Go na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3,5-6) A teraz kto 

chce, może podejść i przypiąć (położyć pod krzyżem) swoja kartkę z intencją do krzyża na znak ofiarowa-

nia, następnie weźmie kartkę leżącą obok z napisem „Mimo wszystko wybieram Boga” i zatrzymali ją so-

bie. 

Pod koniec zabiegu warto też aby animator wziął karteczki i podarł – na znak, że Jezus gładzi grzechy i po-

radzi sobie z naszymi słabościami, a także aby zachować anonimowość zapisanego tekstu.  

3.  Hasło spotkania  

„Mimo wszystko wybieram Boga” 

4. Piosenka spotkania 

„Wierzę że droga” 

5. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie pomódlmy się modlitwą, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz… 
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Załącznik nr 1 

 

Grupa 1 –  Jesteście na osiemnastych urodzinach kuzyna, wasz wspólny znajomy jest po paru piwach i chce 

wracać autem do domu. Musicie powstrzymać waszego wspólnego kolegę od prowadzenia samochodu. 

 
Grupa 2 – Razem z siostrą/bratem przyszliście w odwiedziny do kuzynki, która jest chora ma wysoka gorączkę, 

dreszcze, oraz zawroty głowy. Kuzynka musi pojechać po młodszego brata do szkoły. Waszym zadaniem jest 

powstrzymać kuzynkę od prowadzenia samochodu w takim stanie. Pamiętajcie, że rodzeństwo nie ma prawa 

jazdy.   

 
Grupa 3 – Jesteście grupką przyjaciół uczęszczających na spotkania RAM-u. Od pewnego czasu jeden wasz 

kolega/koleżanka zaczęła opuszczać spotkania i obracać się w złym towarzystwie. Waszą rolą będzie przeko-

nanie jej, że nowe towarzystwo nie jest dobrym rozwiązaniem. 

 

 

Załącznik nr 2  

Osoby: Bohater, osoba 1, osoba 2, krzyż.  

Osoba 1 trzyma kartkę ze złymi cechami.  

Osoba 2 trzyma kartkę z dobrymi cechami.  

Osoba 1 i osoba 2 zachęcają bohatera, aby wybrał właśnie ją. Bohater wybiera osobę nr 1 z negatywnymi 

słowami, bierze kartkę od niej i zostaje sam. Gdy chce podjeść do osoby nr 1 która trzymała negatywną kartkę 

zostaje odepchnięty.  

Teraz należy ukazać samotność bohatera.  

Bohater, po chwili, podchodzi do osoby nr 2, która trzyma pozytywną kartkę. Osoba nr 2 z pozytywnymi ce-

chami zaprasza Bohatera obok siebie, wskazuje na krzyż i pomaga bohaterowi zdjąć z szyi kartkę ze złymi ce-

chami i razem zawieszają na krzyżu, jako symbol, że Jezus zabiera nasze złe decyzje. Następnie główny boha-

ter otrzymuje od osoby nr 2 pozytywną kartkę i wypowiada sława „Wybieram życie!”.  

 

Załącznik nr 3 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 

Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, Mimo wszystko wybieram Boga”, 
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Załącznik nr 4 

 

NARKOTYKI 

ALKOHOL 

PAPIEROSY 
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MIŁOŚĆ 

PRZYJAŹŃ 

SŁUŻBA 
 


