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Andżelika Rymarz 

 

Temat: Dlaczego chrześcijanie są takimi hipokrytami? Dlaczego łamią prawa Boże? 

a) Cel dydaktyczny: Wyjaśnić kim są hipokryci i dlaczego taka postawa jest zła.  

b) Cel wychowawczy: Zachęta do życia w prawdzie i przestrzeganie przykazań Bożych. 

Pomoce: Pismo Święte, kartki papieru (około 20 kartek), długopisy, świeca, zapałki 

 
Treść  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Pana Jezusa. 

(znaną formułką lub własnymi słowami) 

Panie Jezu Chryste prosimy Cię, abyś był obecny pośród nas i napełnił nas Duchem Świętym, aby-

śmy przez niego oświeceni, mogli otworzyć się na siebie nawzajem – „Duchu Święty, który oświe-

casz…” 

Animator wita grupę i przechodzi do tematu.  

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na samym początku zastanówmy się nad odpowiedziami na następujące pytania. 

- Kim jest hipokryta? Jakie cechy go charakteryzują? (osoba, która mówi komuś jak ma postępować, 

a sama tego nie robi, uważa, że wie wszystko i może każdego pouczać, fałszywość, dwulicowość,) 

- Czy spotkaliście się kiedykolwiek z hipokryzją, jeżeli tak kiedy? (różne wypowiedzi, które animator 

zbiera)  

- Czy zdarzyło wam się kiedyś być hipokrytami?(różne wypowiedzi, które animator zbiera) 

Dziękuję Wam za wasze odpowiedzi.   

-  Jak myślicie dlaczego chrześcijanie są nazywani hipokrytami? (różne wypowiedz, które animator 

zbiera) 

 

Teraz chciałabym, abyście w grupach 3-4 osoby, tak jak siedzicie, korzystając z kartek, które wam 

rozdam, spróbowali odpowiedzieć na pytanie. Odpowiedzi możecie wyrazić w sposób, jaki chcecie 

(narysować coś, napisać).  

[Animator rozdaje kartki i daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy zadaje pytanie] 

- Dlaczego ludzie łamią prawa Boże? (grzeszą, nieodpowiednie środowisko, oddalają się od Boga) 

Dziękuję za wasze odpowiedzi.  

Niektórzy mogą zapytać: skoro ktoś chodzi do kościoła i wierzy w Boga, a potem łamie przykazania i 

grzeszy to jakim prawem mówią mu jak ma żyć i osądzają, że źle robi? W naszym życiu zdarza się 

wiele sytuacji, gdy ktoś nas próbuje pouczyć, a sam nie jest idealny.  

 

 

II. Osądzić 

 

W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytanie rozważmy fragment z Ewangelii św. Mateusza.  

Mt 6, 5-15 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i 

modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, 

który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądź-

cie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłu-

chani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw 

zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się 

święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak 

jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i 
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my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas 

zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Oj-

ciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam wa-

szych przewinień. 

- Jak zachowują się obłudnicy podczas modlitwy? (modlą się na pokaz, wychodzą na rogi ulic) 

- Dlaczego możemy nazwać obłudnika hipokrytą, co oni takiego robią? (wypowiedzi uczestników) 

- Czy modlitwa na pokaz jest prawdziwą modlitwą? (wypowiedzi uczestników) 

 

 

Mt 15, 7-9 

I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział 

o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale 

czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». 

- Jaka jest różnica między czczeniem wargami a sercem? (gdy nasze serce jest blisko Boga to całe do-

bro, jakie darzymy ludźmi jest prawdziwe, a gdy tylko o tym ładnie mówimy jest ono poniekąd na po-

kaz) 

Mam teraz do was takie pytanie: 

- Jak możemy dawać rady ludziom, by nie wyjść na hipokrytę? ( różne wypowiedzi uczestników) 

Z całą pewnością musimy zacząć zmianę od samego siebie. Gdy chcemy komuś coś doradzić mo-

żemy posłużyć się własnym przykładem, opowiedzieć o własnej walce z pokusami i sposobach z ja-

kich my korzystamy, by podnieść się z naszych grzechów.  

 

Mt 7, 3 

 „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” 

- Dlaczego więc ludzie uważają się za mądrzejszych i zdolnych do pouczania innych, z czego to 

może wynikać? (wywyższają się, mają niskie poczucie własnej wartości) 

 

Często nazywamy chrześcijanin hipokrytami, można rzec, że są obłudnikami. Mówią jedno, pokazują 

co innego. Osądzają innych, a sami zachowują się podobnie. Zdaniem papieża Franciszka obłudnik 

jest zawsze pochlebcą, w tonie wyższym lub niższym, lecz pochlebcą. Schlebianie przejawia się w 

niemówieniu prawdy, a także potęgowaniu próżności.  

Ojciec Święty mówił, że obłuda niszczy, zabija, zabija osoby, nawet wydziera osobowość i duszę 

osoby. Zabija wspólnoty. Ponadto dodał, iż jeżeli we wspólnocie są obłudnicy, to jest tam wielkie za-

grożenie, istnieje bardzo szpetne niebezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach możemy zauważyć, że 

jest wiele zła, jakie obłuda je wyrządza.  

J 8, 1-11 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się 

do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przeprowadzili do 

Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 

Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz naka-

zał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 

Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go py-

tali, podniósł się i rzekł do niech: Kto z was, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-

nając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas 

Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił? A ona odrze-

kła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie 

grzesz. 

- Jak myślicie dlaczego Pan Jezus nie potępił kobiety? (różne wypowiedzi uczestników) 

Ludzie chętnie rzucają w innych ‘kamieniami’, czyli oskarżeniami, plotkami, jednakże sami nie są 

lepsi. Dlatego Jezus mówi, kto z was nie robi złych rzeczy, niech pierwszy rzuci kamień, a nikt nie 

rzucił, ponieważ każdy z nas jest grzeszny. Będą chrześcijanami nie możemy objawiać się dwulico-

wością, stawać się hipokrytami, gdyż jest to bardzo zgubna postawa. Pan Jezus pragnie, byśmy potra-

fili wybaczyć bez względu na to jakiego czynu dokonał bliźni. Powinniśmy także negować, karcić 

takie postawy i nawoływać do szerzenia dobra co jest celem czy też priorytetem chrześcijan.  
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III. Działać 

Teraz już wiemy, że bycie obłudnikiem nie jest do końca dobre, wręcz przeciwnie - jest złe.  

Poproszę teraz was, abyśmy wszyscy razem zaprojektowali plakat, tematem jego będzie „Jak nie być 

chrześcijańskim hipokrytą?” 

 

 

3. Hasło spotkania 

 

„Hipokryzja to wstydliwość łajdaka”  

 

4. Piosenka spotkania 

 

„Przykazanie nowe daję wam” 

 

5. Zadanie apostolskie 

 

       Przestrzegać przykazań Bożych. 

6. Modlitwa na zakończenie 

 

Dziękujemy Bogu za to spotkanie, za to, czego się na nim nauczyliśmy. Dziękujemy Ci za to, 

że jesteśmy twymi dziećmi, że zawsze możemy się do Ciebie zwrócić, bo Ty Panie jesteś na-

szym przyjacielem. Zawsze nas wysłuchasz i z nami będziesz. Pomódlmy się teraz modlitwą, 

jaką nas nauczył Ojciec, który jest w niebie, Ojcze nasz.. 

 

 

 

 


