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Aleksandra Orzechowska  

Temat: SKĄD TEN NACISK NA GRZECH ZAMIAST NA NADZIEJĘ 

a) Cel dydaktyczny: Poznanie definicji grzechu i nadziei 

b) Cel wychowawczy : Jak zachować nadzieję pomimo grzechu  

Pomoce: świeca, zapałki, Pismo Święte, 2 kartki A3, kredki, długopisy, klej, materiały na plakaty                       

(załącznik 1), karteczki z obrazkami (załącznik 2) 

Treść 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od zapalenia świecy, znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego (znaną 

formułką lub własnymi słowami) 

 Pomódlmy się do Ducha Świętego  o jak najlepsze przeżycie tego spotkania: Duchu święty który oświe-

casz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym 

i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. 

2.Treść właściwa 

I.Widzieć   

Tematem naszego spotkania  będzie zastanowienie się nad pytaniem „ Skąd ten nacisk na grzech zamiast 

na nadzieję?‘’ 

–Czym tak właściwie jest nadzieja?(odpowiedzi uczestników)  (oczekiwanie spełnienia się czegoś pra-

gniemy  i ufność że się to spełni)                                                                                                                                       

Dobre spostrzeżenia. To powiedzcie mi proszę teraz: 

-Czym jest dla was grzech?(grzechem jest słowo, czyn lub zamiar, którym człowiek świadomie i dobro-

wolnie występuje przeciwko prawdziwemu porządkowi rzeczy, jaki przewidziała Boża miłość). 

Chciałabym abyście podzielili się na dwie grupy tak jak siedzicie i korzystając z kartek A3 tekstów, które 

wam dam oraz kredek stworzyli plakat. Pierwsza grupa zajmie się tematem grzechu, a druga tematem 

nadziei. Bądźcie kreatywni.(Animator podaje uczestnikom dwie kartki A3,jedną z napisem grzech a drugą 

z napisem nadzieja, kredki oraz przygotowane wcześniej wycinki z artykułów czy gazet lub materiały z 

załącznika)   (załącznik 1) 

Dziękuję za waszą prace i zaangażowanie. A teraz niech jedna osoba  przedstawi nam plakat grupy                     

( uczestnicy prezentują swoje prace) 

Myślę, że po prezentacji plakatów nie będziecie już mieć wątpliwości czym jest grzech a czym nadzieja. 

- Zaczym wy wolelibyście w życiu iść i dlaczego?( wypowiedzi uczestników)(własna odp. Np.; Ja w swo-

im życiu wolę podążać za nadzieją, ponieważ pomaga ona przezwyciężyć człowiekowi wszystkie trudności 

i dojść do celu jakim jest Chrystus) 

Wiemy już czym jest grzech a czym  nadzieja, zatem zastanówmy się nad znaczeniem słowa ,,nacisk”                                               

-Na co w dzisiejszym świecie kładzie się nacisk?( na ekologię, naukę, wiedzę, bezpieczeństwo, toleran-

cję….) 

-A na co kładzie się nacisk w naszej wierze? ( tradycję, przykazania, życie w łasce czyli bez grzechu…) 

-Dlaczego bardziej kładzie się nacisk na grzech niż na nadzieję? Co sądzicie ? 

II. Osądzić 

To wszystko co powiedzieliśmy uzupełnimy teraz fragmentami z Pisma Świętego. 
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Łk 15,11-32 Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część 

majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzut-

nie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świ-

nie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie da-

wał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja 

tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 

rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazy-

wać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę 

i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 

blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten 

mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz 

on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 

dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roz-

trwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpo-

wiedział: 

"Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić 

i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się 

- Kogo symbolizuje w przypowieści syn marnotrawny?(grzesznik, odrzucający miłość Boga ) 

-Kogo symbolizuje  dobry Ojciec?(Boga Ojca, który jest miłosierny) 

-Jak zachował się starszy brat po powrocie młodszego ?(Był zły, miał pretensje do ojca) 

-Jak odpowiedział ojciec na zarzutu syna?(,,…wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cie-

szyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”) 

-Jakie przesłanie ma przypowieść o synu marnotrawnym?(wypowiedzi uczestników) 

Przypowieść ukazuje nam jak człowiek grzeszy i odchodzi od Boga, ale gdy zobaczy swój grzech, żałuje 

za popełnione zło, chce się poprawić, to prosi Ojca o przebaczenie, czyli przystępuje do sakramentu po-

kuty i ma nadzieję że Bóg mu wybaczy. 

-Jak Bóg zwalczył grzech?(poprzez śmierć Jezusa…)(wypowiedzi uczestników) 

Gdybyśmy w naszym życiu  poprzestali tylko na grzechu, kładli przede wszystkim nacisk na grzech, na-

sza sytuacja byłaby opłakana, beznadziejna…….. ale dzięki Jezusowi, który wziął na siebie grzechy całe-

go świata mamy nadzieję na życie wieczne. Ufamy że ciężar grzechu może zostać zdjęty, więzy grzech 

mogą zostać zerwane, brud może zostać zmyty, choroba duszy  może zostać uleczona…. 

 A teraz wsłuchajmy się w fragment Listu do Rzymian i w fragment 1 Listu św. Piotra. 

Rz 5,5-6 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 

Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w 

oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. 

1 P 1,3-4 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim 

wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
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nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane 

dla was w niebie. 

 

-W kim pokładamy nadzieję?(w Jezusie Chrystusie) 

 

-Co jest naszą nadzieją?(Osiągnięcie życia wiecznego) 

-Po co Bóg zesłał nam Ducha Świętego?(zesłał go nam jako swoją nadzieję, chciał nam pokazaćże nie 

jestśmy w tym sami) 

(Podsumowanie)Niektórzy sądzą, że Kościół zbyt mocno podkreśla złe postępowanie ludzi, a zbyt mało 

uwagi poświęca dobru, jakie czynią.  

-Czy ich krytyka jest słuszna?  (nacisk na grzech uświadamia ludziom że są grzesznikami, powoduję u  

nich lęk i strach, co motywuje ich do przystąpienia do spowiedzi ) (wypowiedzi uczestników) 

 Jezus przyszedł dać nam życie, życie w obfitości (J 10, 10). Każdy jest jednak świadomy tego, że ludzie 

popełniają błędy i są grzesznikami. 

Na szczęście Jezus potrafi dostrzec więcej niż nasze grzechy i z całego serca pragnie nam przebaczyć.. 

Przygotowując się do spotkania z Jezusem, prosimy Go o przebaczenie, którego nieustannie potrzebuje-

my. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus odkupił nas od grzechu. 

III. Działać  

Skoro nadzieja jest tak ważna w życiu człowieka, chcę abyście pamiętali o tym na co dzień. Proszę was 

teraz abyście usiedli w grupach, tych samych co na początku(Animator podchodzi do grupy która losuje 

karteczkę z danym obrazkiem. Następnie czyta zdanie Nadzieja jest jak ….ponieważ….., a uczestnicy za 

pomącą  obrazków umieszczonych na karteczkach (Załącznik nr.2),starają się dokończyć zdanie. Po 

upływie czasu następuje prezentacja pomysłów)   

3. Hasło spotkania ,,Idźmy z nadzieją” 

4. Piosenka Spotkania                                                                                                                                                                 

,,Ci co zaufali Panu” 

5. Zadanie Apostolski                                                                                                                                              

W pacierzu przez najbliższy tydzień dodatkowo pomodlę się o umocnienie swojej nadziei.                                                                                                                                                       

6. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie spotkania pomódlmy się do naszego Boga Ojca,                                                                              

dzięki któremu mamy nadzieję na życie wieczne. Ojcze nasz….. 

 

  

https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/126-dlaczego-jezus-umarl-za-nas
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/41-jaki-jest-sens-naszego-zycia-na-ziemi
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/413-jakie-jest-znaczenie-grzechu
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/414-jezus-przebacza-ale-jak-ja-moge-przebaczyc-sobie-i-innym
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/126-dlaczego-jezus-umarl-za-nas
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Załącznik 1 

 

 

 

 

 

Nadzieja chrześcijańska postawa duchowa chrześcijanina, który oczekuje speł-

nienia się obietnic zawartych w słowie Bożym. Zasadniczym jej przedmiotem jest 

odnowienie w Chrystusie zmartwychwstałym zarówno rodzaju ludzkiego, jak i ca-

łego wszechświata: przemiana i uzdrowienie świata poddanego niewoli zepsucia i 

marności oraz ostateczne wybawienie ludzkości z grzechu, cierpienia i śmierci 

poprzez zmartywchwstanie i usynowienie w Chrystusie 

 

Nadzieja obok 
wiary i miłości jest 
cnotą Boską, da-
rem Boga Trójje-

dynego 

 

 

Nadzieja pozwala 

człowiekowi                                                                                                                                            

przezwyciężyć 

wszystkie trudności                                                                                                                             

i dojść do  celu jakim  

jest  Chrystus 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owo_Bo%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
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Nadzieja wypływa z przekonania,                                                                                                                                            

że Bóg w Chrystusie wyzwolił nas z grzechów                                                                                                                  

i stale nas wyzwala. 

 

Mieć nadzieję oznacza wierzyć w przygodę miłość                                                          

mieć zaufanie do ludzi,                                                                                                 

skoczyć w nieznane                                                                                                                        

i zdać się całkowicie na boga                                                                                                 

św. Augustyn 

 

Grzech  

 

Grzech to chybienie celu, to nie sprostanie Bożym wymo-

gom. Grzech jest odejściem od tego, co dobre. Jest aktem 

świadomego nieposłuszeństwa Bogu. 

 

CIĘŻAR, który jest zbyt ciężki, by go nieść 

 

Więzy                                                                      

którymi jesteśmy skrępowani i z których nie 
możemy się uwolnić; 

 

BRUD                                                                   
którego nie jesteśmy w stanie zmyć; 
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Dopiero wtedy                                                                               

gdy człowiek poważnie zastanowi się nad tym 

jak ciężki jest krzyż,                                                                   

może pojąć jak ciężki jest grzech                                                                                               

ŚW AUGUSTYN 

 

 

 

 

 

 

Grzechem jest to  słowo, 

czyn lub zamiar, którym 

człowiek świadomie i do-

browolnie występuje prze-

ciwko prawdziwemu po-

rządkowi rzeczy, jaki 

przewidziała Boża miłość. 
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Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 


