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„Droga do przebaczenia” 

scenariusz lekcji na podstawie serialu „Rwanda – na wzgórzach Boga”  

!! ze względu na drastyczne wspomnienia w filmie, lekcję należy przeprowadzić w szkole 

ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej lub w najstarszych klasach szkoły podstawowej 

(gimnazjum)! 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

- przypomnienie wiadomości o przebaczeniu jako istotnej wartości chrześcijańskiej; 
- ukazanie potrzeby kształtowania postawy szeroko rozumianego przebaczenia jako 
kluczowego zadania misjonarzy w Rwandzie. 

 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

- swoimi słowami interpretuje słowa Jezusa o potrzebie 77-krotnego przebaczenia; 

- podaje biblijne i pozabiblijne przykłady przebaczenia; 
- opowiada historię siostry zakonnej z Rwandy przekazaną w 11 odcinku serialu; 
- wyjaśnia, na czym polega praca misjonarza w kraju naznaczonym tragedią tak jak 

Rwanda. 
 

Wstęp 
 
Analiza obrazu – nauczyciel wyświetla uczniom (lub przekazuje do obejrzenia) fotografię, 

na której jest papież Jan Paweł II z Alim Agcą (w razie potrzeby upewnia się wpierw, czy 
uczniowie wiedzą, co to za postaci). Po dłuższej chwili wpatrywania się w zdjęcie, 
uczniowie mają zaproponować tytuł dla fotografii. Nauczyciel prosi kilka osób o 

odczytanie propozycji (w miarę różnorodnych). 
 

Nauczyciel podsumowując wypowiedzi stwierdza, iż treść tego obrazu można określić 
jednym słowem - „przebaczenie”.  
 

Rozwinięcie 
Mini-debata nt. „Przebaczenie to nic trudnego”. Uczniowie w dwóch zespołach 

wyłonionych na drodze odliczania kolejno do 2 mają za zadanie znaleźć jak najwięcej 
argumentów 1 – potwierdzających; 2 – obalających tezę. 
 

Nauczyciel podsumowuje wyniki debaty, odpowiednio je komentując.  
 
Lektura Biblii – każdy z przeczytanych fragmentów uczniowie mają 

skomentować jednym krótkim zdaniem zapisanym w zeszycie:  
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Mt 18, 21-22: 
„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż 

siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.” 
 

Mt 27, 1-5: 
„A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw 
Jezusowi, żeby Go zgładzić. Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika 

<Poncjusza> Piłata. Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał 
się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, 

wydawszy krew niewinną». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». 
Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.” 
 

Łk 23, 33-34. 39-43: 
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 

 
(proponowane zdania podsumowujące: 
Jezus uczy, że zawsze mamy przebaczać. Człowiek wątpiący w Boże przebaczenie traci 

sens życia. Każdy – dopóki żyje – ma szansę nawrócić się i zaznać Bożego przebaczenia). 
 
Krótki komentarz nauczyciela podkreślający, iż czasem człowiek dobrze zna naukę 

Jezusa o przebaczeniu, ale z trudem ją realizuje. Innym razem sam sobie długo nie 
potrafi czegoś wybaczyć – tak, jak siostra w Rwandzie, o której opowie ks. Zdzisław.  

 
Projekcja serialu - odcinek 11: 
 

https://youtu.be/KIhwD3GC2vQ   
 
- Jakie wydarzenia w Rwandzie sprawiły, że ludzie w tym kraju potrzebują uzdrowienia? 

- W jaki sposób siostra zakonna pomagała członkom plemienia Tutsi? 
- Co wydarzyło się pewnej nocy? 
- Co zarzucała sobie siostra? 

- Jaka refleksja pomogła siostrze wybaczyć sobie to, co spotkało kobiety i dzieci 
rwandyjskie? 
- Jaki inny przykład przebaczenia przytoczył o. Zdzisław?  

- Po ilu latach kobieta udała się do więzienia zobaczył człowieka, który zabił jej ojca?  
 

Zakończenie 
 
Pogadanka – jak należy rozumieć słowa Jezusa z Mk 11,25: „A kiedy stajecie do 

modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w 
niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”?  

Jakie trudności napotykają mieszkańcy Rwandy w realizacji tego zalecenia? 
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Praca domowa 
1. Wypisz w tabeli, co pomaga, a co przeszkadza w przebaczeniu? Możesz odnieść się 

do konkretnych sytuacji, które miały miejsce w Rwandzie. 

2. Dla chętnych - napisz list do rówieśnika z Rwandy, w którym odwołując się do 
słów Modlitwy Pańskiej „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom” wyjaśnisz sens chrześcijańskiego przebaczenia. 
 
 

dr Aneta Rayzacher-Majewska 
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