
34. Trudności w głoszeniu Ewangelii 
 

Wprowadzenie 

Michał kolejny raz trudził się nad zadaniem z 

matematyki. Był prawie pewien, że nie uda mu się rozwiązać 

go samodzielnie do końca. Tak było od kilku miesięcy i prawie 

przyzwyczaił się już do tego, że kiedy w planie zajęć jest 

matematyka, to musi pójść do szkoły wcześniej, żeby zdążyć 

odpisać pracę domową od kolegi. 

Matematyczne problemy Michała zaczęły się dość 

dawno. Najpierw długo chorował. W tym czasie klasa zaczęła 

przerabiać nowy dział, dość trudny. Kiedy wrócił do szkoły, 

uzupełnił wprawdzie zaległości w zeszycie, ale niewiele 

rozumiał z tego, co przepisywał. Prosił kolegów o 

wytłumaczenie najtrudniejszych kwestii, jednak ci nie mieli 

dla niego czasu (a może nie chcieli go mieć). 

Z obawy przed kolejnym odpytywaniem, kartkówką czy sprawdzianem zaczął unikać lekcji matematyki. 

Tak dobrnął do półrocza. Niestety, z jedynką z matematyki i z biologii. 

Mama załamała ręce, gdy wróciła z wywiadówki. Nawet nie próbował się usprawiedliwiać, kiedy 

przygotowując kolację, krzyczała:  

– Od dziś koniec z komputerem, koniec z motorowerem, a nad wakacjami się zastanowimy, kiedy ojciec 

wróci z pracy – na obóz trzeba sobie zasłużyć. 

W duchu przyznawał jej rację. Najbardziej jednak zabolało go, gdy zapytała:  

– Nie mogłeś poprosić o pomoc kolegów? 

 

 
 

 

 

 

Jakie kłopoty spotkały Michała? 

Jak próbował się z nimi uporać? 

Dlaczego nie poradził sobie w trudnej 
sytuacji? 

Co poradzilibyście Michałowi w tej 
sytuacji?

Imię i nazwisko 

 

https://www.youtube.com/embed/UezjJNkv_Gs?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



Zadanie – Uzupełnij diagram informacjami dotyczącymi trudności w głoszeniu Ewangelii w pierwszym wieku 

i postawą chrześcijaństwa. Wykorzystaj wiadomości zdobyte podczas lekcji. 
 

                                                          
 

       
 

       
 

       
 

Także w dzisiejszych czasach głoszenie Ewangelii napotyka szereg problemów. W niektórych 

środowiskach sytuacja wydaje się jeszcze trudniejsza niż na początku chrześcijaństwa. Nie wolno jednak nigdy 

popadać w zniechęcenie, ale nie szczędząc własnych wysiłków, trzeba bezgranicznie zaufać Chrystusowi, który 

powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33). Dlatego odważnie trzeba głosić 

Chrystusa wszędzie tam, gdzie jesteśmy. 

 

 

Modlitwa  

Panie Jezu Chryste – wierzę, że mnie kochasz. 

Wierzę, ale jednocześnie proszę – zaradź memu niedowiarstwu. 

Mój umysł przyjmuje to, że chcesz wyłącznie mego szczęścia. 

Moja wola chce zgadzać się tylko z Twoją wolą, w której odnajduje pełnię życia. 

Jednakże w moim sercu panuje lęk przed Tobą. 

Jestem wewnętrznie sparaliżowany i niezdolny, by Cię kochać. 

Panie Jezu, proszę usuń ze mnie jad szatański, który każe widzieć w Tobie zagrożenie. 

Jezu, uwolnij mnie z lęku przed miłością i obdarz łaską ufności wobec Ciebie. 

Jezu, daj mi siłę do pokonania kłamstwa upatrującego osiąganie szczęścia w spełnianiu namiętności ciała. 

Odbierz mi serce niewolnika i najemnika, a daj serce dziecka Bożego. 

Przytul mnie na nowo do Swego serca i naucz kochać. 

Pozwól patrzeć z czystą miłością i bezinteresowną empatią. 

Panie Jezu, obdarz mnie łaską dobrej spowiedzi i utwierdź w łasce uświęcającej. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Kwestie trudne 
 

Wiara Kościoła Apostolskiego 
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