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2018-09-06 – Spotkanie Młodzieżowe – Uczniostwo 

 

Pytanie otwierające: 

Co przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz słowo uczeń? 

 Uczniowie w szkole? 

 Ludzie, którzy podążali za Jezusem? 

 12 ludzi z czasów Jezusa? 

 Oddani wyznawcy? 

 

Czy ktoś z nas jest uczniem? 

Nie wiem czy wiecie, ale każdy jest uczniem. Każdy człowiek ma jakiegoś mistrza, idola, którego 

naśladuje. 

Właściwe pytanie powinno, więc brzmieć, kto jest Twoim mistrzem? Kogo naśladujesz? 

 

Kim jest uczeń? 

Uczeń to ktoś, kto naśladuje lub wzoruje się na swoim nauczycielu lub mistrzu. Dlaczego ktoś może 

chcieć zostać uczniem lub naśladowcą?  

Ponieważ wszyscy musimy się uczyć! Jeśli wydaje ci się, że wiesz już wszystko to masz rację, wydaje 

ci się! 

Każdy z nas się uczy od kogoś… od mentora, nauczyciela, przyjaciela. Każdy z nas jest czyimś 

naśladowcą. 

 

Czym charakteryzuje się uczeń/naśladowca? 

Cóż, jeśli jesteś adeptem szkółki piłkarskiej i uczysz się jak grać w piłkę, to znaczy, że spędzasz czas 

na treningach, na siłowni, skupiasz się na swojej technice i powtarzasz to wszystko w kółko. Jesz, 

śpisz, pijesz i żyjesz piłką nożną. Rozmawiasz o piłce nożnej z kumplami, oglądasz piłkę nożną w 

telewizji i Internecie, a także myślisz o piłce nożnej. 

Jeśli chodzisz do szkoły muzycznej i jesteś w niej uczniem, to uczysz się na temat teorii muzyki, 

uczysz się zapisu nutowego, rytmiki, akordów. Cierpliwie ćwiczysz grę na swoim instrumencie. 

Nierzadko Twoje opuszki palców wręcz krwawią. Ręce Cię bolą. Mieszkasz w sklepach muzycznych i 

zawsze masz w uszach słuchawki, żeby nie musieć rozstawać się z muzyką. Muzyka koi twoją duszę. 

Jeśli jesteś uczniem, który skupia się na literaturze lub poezji, to uczysz się, czym są alegorie, itp. 

Czytasz wiele książek, np. Wyspę Skarbów, Nędzników, albo np. Buszującego w zbożu. Chodzisz na 

spotkania klubu książki, publiczne odczyty książek, a nawet zaczynasz pisać coś na swój własną rękę. 

 

Jak w takim razie wygląda, czym cechuje się uczeń Jezusa? 
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Przeczytaj Ewangelię Mateusza 8: 18-22 

(18) Widząc tłum wokół siebie, Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora. (19) Wtedy podszedł do Niego pewien 

znawca Prawa: Nauczycielu — powiedział — pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. (20) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają 

nory i ptaki gniazda, Syn Człowieczy jednak nie ma gdzie skłonić głowy. (21) Inny z kolei spośród Jego uczniów poprosił: 

Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. (22) Jezus mu na to: Chodź za Mną. Grzebanie umarłych zostaw 

umarłym. 

Przeczytaj Ewangelię Mateusza 5: 3-10 

(3) Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. (4) Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. (5) 

Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. (6) Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. 

(7) Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. (8) Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. (9) 

Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. (10) Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż 

ich jest Królestwo Niebios. 

Dlaczego uczniostwo jest ważne? 

W piłce nożnej uczniostwo jest ważne, aby czuć grę i być w niej swobodnym. W literaturze/poezji w 

uczniostwie chodzi o nauczenie się wyrażać siebie samego poprzez sztukę pisania. 

W uczniostwie u Jezusa chodzi o pokazanie całemu światu, kim jest Bóg. Chodzi o pokazanie, że 

pomimo wszechogarniającego zła na świecie… jest nadzieja! 

Istotne jest, aby pokazywać innym chwałę Boga i zapraszać ich do Jego historii odkupienia świata. 

Piłka nożna to wspaniała sprawa… 

Literatura jest świetna… 

Jednak to bycie uczniem Jezusa daje nam życie. To dzięki Niemu możemy mieć życie wieczne. 

Nic dziwnego, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce. Jest ciekawa, ma łatwe 

zasady, nie potrzeba do niej wiele sprzętu. 

Istnieje powód, dla którego poezja istnieje. Wszystkie te emocje: ból, radość, strach, i wiele innych, 

każda z nich stara się opisać sens życia. 

Jednak bycie uczniem Jezusa oznacza podążanie za Nim i chodzenie Jego ścieżkami. Oznacza 

ćwiczenie się w kochaniu Boga z całego serca, duszy i umysłu. 

Oznacza staranie się, aby kochać bliźniego jak siebie samego oraz zapraszanie innych, aby dołączyli 

do Bożego Królestwa i byli częścią Bożej historii odkupienia ludzkości. 

Modlitwa na zakończenie 

Pytania do grupek dyskusyjnych 

 Przedstaw się, powiedz, do jakiej chodzisz szkoły i czy wolisz Colę czy Pepsi. 

 Jak twoim zdaniem brzmi definicja ucznia? 

 Czyim jesteś uczniem? Kogo naśladujesz? 

 Czy łatwiej jest wg Ciebie być uczniem zajmującym się sportem lub muzyką, czy uczniem 

Jezusa? Dlaczego? 

 Jakie są cechy ucznia Jezusa? Czym się wyróżnia? 

 W jaki sposób możesz upodabniać się do Jezusa? Być Jego wiernym uczniem? 

 Wspólna modlitwa w grupkach o Bożą pomoc w stawaniu się coraz lepszymi uczniami 

Jezusa. 
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