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„Zaufanie” 

 

 

Proponowany schemat spotkania z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w sekcji „Śladami Jezusa” 

 

Modlitwa: Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka, kocha nas i chce nam błogosławić. Zawierzmy mu nasze 

życie, nasze radości i smutki, piękne chwile i trudne doświadczenia: „Ufam Tobie boś Ty wierny, 

wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie”.  

 

Wprowadzenie do tematu: 

W relacjach z Panem Bogiem i drugim człowiekiem bardzo ważne jest zaufanie. Bez niego nie można 

nawiązać przyjaźni, a nawet w pełni pokochać. Zaufaniem obdarzył dzisiaj Jezusa Nikodem. To faryzeusz, 

który przyszedł do Jezusa nocą, gdyż bał się tego, co inni pomyślą o nim. Coś jednak spowodowało, że 

uwierzył Jezusowi i sam chciał się przekonać kim tak naprawdę jest. Niedzielna Ewangelia jest częścią tej 

rozmowy. Słuchając jej przyjrzyjcie się dokładnie słowom: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 

posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. 

(przesłuchajcie całą Ewangelię) 

 

Komentarz do Ewangelii: 

Porozmawiajcie ze sobą na temat tego, w jaki sposób rozumiecie słowa Ewangelii. Kiedy Pan Jezus zostanie 

wywyższony? – na krzyżu. Co to ma wspólnego z wężem na pustyni? – kiedy Izraelici umierali z powodu 

ukąszeń węży, jak spojrzeli na tego węża, którego trzymał Mojżesz, to wyzdrowieli. Podobnie Pan Jezus 

umierając za nas na krzyżu uzdrawia tych, którzy mu zaufają i do Niego przylgną. Przecież nie przyszedł na 

świat, aby go potępić, ale zbawić. Co to znaczy zaufać?  

 

Zobacz kolejny odcinek naszego programu: „Śladami Jezusa”. FILM  

Czy jesteś w stanie wymienić, ważne cechy tego, czym cechuje się zaufanie? Co doradzilibyście naszemu 

gościowi? Czy łatwo jest zaufać? Komu się ufa i dlaczego? Kiedy już porozmawiacie na ten temat, 

posłuchajcie co mówią o tym dzieci. (zobacz kolejny film). 

 

Aktywizacja: przygotuj kodeks zaufania! Zrób to najlepiej w formie małej książeczki, w której zamieść takie 

elementy jak: Komu mogę zaufać i dlaczego właśnie tym osobom? Czym cechuje się osoba godna zaufania? 

Co mogę zrobić, żeby samemu stać się godnym zaufania dla innych? Jak dbać o zaufanie? Efektami pracy 

koniecznie podziel się wysyłając je na rekolekcje@holyweek.pl 

 

Modlitwa końcowa: Zawsze wtedy, kiedy ciężko będzie komuś zaufać albo spotka was bolesna sytuacja, 

w której trudno będzie się odnaleźć, powtarzajcie „Jezu, ufam Tobie”! Powtórzmy i dzisiaj kilka razy właśnie 

te słowa. 

 

 

 

 


