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Daria Sroka 

Temat: CZY CHRZEŚCIJANIE ŻYJĄ INACZEJ NIŻ INNI LUDZIE? 

a) Cel dydaktyczny: Pokazać różnice między życiem chrześcijańskim a niechrześcijańskim 
b) Cel wychowawczy: Zachęcić do stawania się coraz doskonalszym chrześcijaninem 
Pomoce: Pismo Święte, zwykłe kartki A4, karteczki biurowe, długopisy, moneta o dowolnym nominale 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

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

formułą lub własnymi słowami). 

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. 

2. Treść właściwa 

I. Widzieć 

Tematem naszego spotkania jest życie chrześcijańskie a życie innych ludzi. 

Na początku chciałabym abyście w grupach po 3-4 osoby, tak jak siedzicie, spróbowali odpowiedzieć na 

pytanie: -Czym chrześcijanie różnią się od innych ludzi? Odpowiedzi zapiszcie na tych kartkach. (Animator 

rozdaje uczestnikom kartki i długopisy oraz daje uczestnikom czas na pracę w grupie. Po zakończeniu 

pracy zadaje pytanie:) 
 

-Więc czym chrześcijanie różnią się od innych ludzi? (Uczestnicy prezentują wynik swojej pracy w 

grupach) 
 

-Jaki sakrament wprowadza nas w życie chrześcijańskie? (chrzest) 
 

Dziękuję za wasze wypowiedzi. Najważniejszą rzeczą, która odróżnia chrześcijan od niechrześcijan jest 

chrzest, przez który ochrzczony zostaje włączony do wspólnoty Kościoła. Szczególny związek z 

Chrystusem, który jest owocem chrztu podkreśla św. Paweł w Liście do Galatów. 

 

(Ga 3,27): ,,Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w 

Chrystusa.” 
 

-Co więc sprawił w nas chrzest? (to że przyoblekliśmy się w Chrystusa, staliśmy się na zawsze z nim 

złączeni) 

 

Jedną z podstawowych rzeczy odróżniających chrześcijan od niechrześcijan  jest wierność przykazaniom.    

Ateiści i wyznawcy innych religii (nie licząc Żydów) nie są zobowiązani do przestrzegania przykazań, 

które dla chrześcijan stanowią drogowskaz wskazujący w jaki sposób powinni żyć by osiągnąć 

zbawienie. 

  - A jak Wy uważacie czy my katolicy powinniśmy sami decydować o tym czy chcemy być ochrzczeni 

czy żeby było tak jak jest, że decydują za nas rodzice?  (wypowiedzi uczestników) 

 

-Jakie przykazanie waszym zdaniem powinno być dla chrześcijan najważniejsze?  (przykazanie miłości) 
 

-Czy ktoś z was mógłby powiedzieć na głos to przykazanie?(jeden z uczestników mówi na głos 

przykazanie miłości) 
 

Najważniejszym przykazaniem pozostawionym nam przez Jezusa jest przykazanie miłości. 

-Jakie życie powinniśmy prowadzić jako chrześcijanie?(godne, blisko Pana Boga, w miłości, przebaczeniu, 

zgodne z przykazaniami a nawet tradycjami. Powinniśmy pogłębiać swoją wiarę) 

- Jakie znacie święta i obyczaje chrześcijańskie? (Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, pielgrzymki, 

rekolekcje, Wszystkich świętych, wszystkich zmarłych….) 
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W dalszej części spotkania spróbujemy podjąć głębszą refleksję dotyczącą tego czym wyróżniamy się jako 

chrześcijanie i  jak bycie chrześcijaninem powinno wpływać na nasze życie i tym samym odróżniać je 

od życia osób nie będących chrześcijanami? 

II. Osądzić 

Teraz wszystko co przed chwilą powiedzieliśmy, uzupełnimy fragmentami z Pisma Świętego zaczynając 

od przykazania miłości: 

 

(Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się 

razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 

«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
 
On mu odpowiedział: 

«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem
 
To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera 

się całe Prawo i Prorocy». 
 

-Na czym polega przykazanie miłości? (na kochaniu Boga całym swoim sercem i kochaniu bliźniego jak 

siebie samego) 
 

 
Dynamika z monetą. 

Animator pokazuje uczestnikom monetę. Przykazanie miłości można porównać do tej monety. Stanowi 

ona jedną całość, ale ma dwie strony. Animator obraca monetę pokazując uczestnikom jej awers i rewers. 

Jeśli teraz zdrapałabym jedną ze stron, czy moneta dalej byłaby ważna? (Animator czeka na odpowiedź 

uczestników:( nie, nie byłaby ważna)) Tak samo jest z podwójnym przykazaniem miłości. Nie można 

kochać Boga nie kochając jednocześnie człowieka. Tak samo prawdziwe kochanie drugiej osoby 

szczególnie jeśli wyrządziła nam krzywdę jest możliwe tylko z Bożą pomocą. Oczywiście nie oznacza to 

że ludzie którzy nie są chrześcijanami nie są w stanie w ogóle kochać. Różnice między sposobem 

kochania chrześcijan a nie chrześcijan ukazuje sam Jezus podczas Kazania na Górze: 

 

(Mt 5, 43-48) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 

waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie 

tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I 

jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 
 

-Co odróżnia miłość chrześcijan od miłości nie chrześcijan? (kochanie nieprzyjaciół i ludzi czyniących 

nam krzywdę, miłość chrześcijan powinna być radykalna i ponadprogramowa) 
 

-Do czego jeszcze w tym fragmencie zachęca nas Jezus? (do doskonałości) 
 

 

Rozważmy teraz fragment Listu do Rzymian: 

 

(Rz 12, 14-16) Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we 

wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie 

uważajcie sami siebie za mądrych! 
 

-Czy w dzisiejszym świecie często można dostrzec wśród innych ludzi i wśród nas taką postawę? (nie) 
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-Jak myślicie, z czego to wynika? (z pychy, z nie przejmowania się drugim człowiekiem) 
 

 

Kochanie innych miłością jaką  powinni wyróżniać się chrześcijanie ma prowadzić nas do zbawienia o 

którym mówi następny fragment: 

 

 (Mt 7, 13-14) Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta 

droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże 

ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją 

znajdują! 

 
-Co o drodze do zbawienia mówi nam ten fragment? (jest to wąska droga, niewielu ją znajduje) 
 

-Jak odnosi się to do naszego codziennego życia jako chrześcijan? (życie w zgodzie z Bożym Prawem jest 

wymagające i trudne i takie życie powinno nas jako chrześcijan odróżniać od innych ludzi) 
 

O tym czym powinni być chrześcijanie dla świata mówi nam Jezus w Ewangelia według św. Mateusza: 

 

 (Mt 5, 13-16) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 

Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 

światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i 

nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak 

niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie. 
 

-Do czego Jezus porównuje chrześcijan w tym fragmencie? (do soli, światła, miasta na górze) 
 

-Co jest naszym szczególnym zadaniem?(przez dobre życie i uczynki przyprowadzanie innych do Boga) 
 

-Czym powinniśmy się wyróżniać jako chrześcijanie? (dobrymi uczynkami, otwartością na innych) 
 

 

Chciałabym żebyśmy teraz wspólnie rozważyli fragment Listu do Kolosan: 

 

(Kol 3, 1-4)  Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

 
- Jaka rada jest skierowana do chrześcijan w tym fragmencie? (dążcie do tego co w górze, skupiajcie się 

na sprawach bożych) 
 

 

Teraz przyjrzymy się pewnym przeszkodom które często odwracają naszą uwagę od  podstawowego celu  

każdego chrześcijanina jakim jest osiągnięcie zbawienia: 

 

(Mt 19, 16-22) A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co 

dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie 

pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj 

przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 

nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie 

samego!»
 
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze 

brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, 

i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy 

młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
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-Czego brakowało młodzieńcowi do doskonałości? (sprzedania swojego majątku i rozdania ubogim) 
 

-Co było przeszkodą dla młodzieńca z przypowieści?(przywiązanie do swojego majątku) 
 

-Czy nam w dzisiejszym świecie łatwo byłoby zostawić wszystko? ( nie) i dlaczego nie? (ciężko jest z 

dnia na dzień zostawić wszystko do czego człowiek jest przywiązany od wielu lat) 

 
Teraz chciałabym abyście w tych samych grupach w których pracowaliście na początku na tych kartkach 

(Animator rozdaje kartki) narysowali jak najwięcej przykładów złych przywiązań i przeszkód, które 

mogą odwracać naszą uwagę od dążenia do osiągnięcia zbawienia. (Animator daje uczestnikom czas na 

pracę w grupach. Po upływie czasu uczestnicy prezentują na forum wyniki swojej pracy) 

 
 

III. Działać 

Widzicie jak wiele przeszkód codziennie próbuje odwrócić naszą uwagę od realizowania naszego 

podstawowego powołania czyli powołania do świętości. Spróbujmy teraz zastanowić się nad tym co może 

nam pomóc w stawaniu się coraz doskonalszym człowiekiem i chrześcijaninem. 

 
Chciałabym żebyście na tych karteczkach napisali po jednym, konkretnym przykładzie działania przez 

które możemy realizować przykazanie miłości wobec Boga i po jednym przykładzie działania przez które 

możemy realizować przykazanie miłości wobec bliźniego. 

 

 (Animator daje uczestnikom czas na pracę indywidualną. Po upływie czasu uczestnicy czytają na głos 

swoje odpowiedzi i zabierają karteczki do domu.) 

 

3. Hasło spotkania 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 

4. Piosenka spotkania 

Nie mądrość świata tego [Marana tha!] 

5. Zadanie apostolskie 

Przez następny tydzień codziennie przez min. 15 minut będę rozważać Pismo Święte. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie podziękujmy naszemu Ojcu za treści o których dowiedzieliśmy się podczas tego 

spotkania. Pomódlmy się słowami modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz... 

 

 

 


