
A)  Przedstaw  się,  mówiąc  swoje  imię  oraz
przymiotnik,  który  najlepiej  ciebie  określa,
rozpoczynający się na pierwszą literę imienia. 
B) Zastanów się nad słowem „PRAWDA”. Co dla
ciebie ono oznacza? Zapisz wszystkie skojarzenia. 
C) Spróbuj wybrać najważniejsze, opowiedz innym
dlaczego jest dla ciebie ważne.

-------------MODLITWA------------- 
--------------CZYTANIE TEKSTU------------

Wtedy  powtórnie  wszedł  Piłat  do  pretorium,  a

przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś

Królem  Żydowskim?»  […]  Odpowiedział  Jezus:

«Królestwo  moje  nie  jest  z  tego  świata.  Gdyby

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby

się,  abym  nie  został  wydany  Żydom.  Teraz  zaś

królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział

do  Niego:  «A więc  jesteś  królem?» Odpowiedział

Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i

na  to  przyszedłem  na  świat,  aby  dać  świadectwo

prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego

głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»

(J 18, 33.36-38)
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1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst. 

2. Zastanów się, o czym on jest. Z kim lub czym

najbardziej  kojarzy  ci  się  ten  fragment.

Spróbuj  opisać  swoje  skojarzenia  trzema

słowami. Podziel się nimi z innymi 

3. Spróbuj  odtworzyć  to  wydarzenie  w

wyobraźni.  Skup  się  na  słowach,  gestach,

uczuciach jaki mogły powstać w opisywanym

wydarzeniu,  a  które  niekoniecznie  zostały

zapisane.  Może  odnajdujesz  siebie  pośród

ludzi w tej przygodzie?

4. Które zdanie, słowo, fragment poruszają cię w

tym tekście najbardziej? Zapisz je na kartce. 

5. Zastanów się, dlaczego poruszają cię właśnie

te  słowa.  Przeczytaj  je  innym,  spróbuj  się

podzielić, dlaczego właśnie one są ważne. 

6. Weź te  słowa ze sobą na osobistą modlitwę.

Pomyśl  o  nich  w  kontekście  swojej

codzienności  -  jak  mogłyby  się  na  nią

przełożyć.  Porozmawiaj  o  tym  z  Panem

Jezusem
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