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Nikodem był faryzeuszem i to wysoko postawionym, skoro św. Jan nazywa go „dostojnikiem żydowskim”. 
W Ewangelii widzimy go przychodzącego do Jezusa pod osłoną nocy i inicjującego rozmowę, w której stawia 
pytania o znaczeniu podstawowym dla ludzkiego życia i zbawienia. Niejeden wychowawca mając okazję 
rozmowy z uczniem, który należy do grupy znaczącej w szkole, uchodzącej w opinii szkolnej za wpływową 
i liczącą się, poczytałby sobie już samą taką rozmowę za swój sukces, zwłaszcza, gdyby inicjatorem spotkania 
był sam uczeń. Być może pojawiłaby się wtedy pokusa unikania tematów, które mogłyby zniechęcić 
wychowanka, by rozmowa ta nie okazała się przypadkiem pierwszą i ostatnią. 

Jezus wie, co to znaczy ukrzyżowanie i jak ten rodzaj śmierci jest przyjmowany przez Żydów i przez 
Rzymian. To dziś krzyż jest symbolem chrześcijaństwa i znakiem najwyższych wartości. Wtedy osoba 
skazana na ukrzyżowanie była kimś, kogo społeczność wyrzuciła poza margines. Śmierć na krzyżu stanowiła 
najbardziej upokarzający sposób egzekucji. Oznaczała kompromitację w oczach ludzi i nikomu nie 
przeszłoby przez myśl, że może być związana z czymś wzniosłym – poświęceniem czy niewinną ofiarą. Jezus 
w rozmowie z Nikodemem nie waha się jednak zdradzić tego, co może rzucić cień na Jego obraz w oczach 
Faryzeusza. Zupełnie otwarcie zapowiada swoją śmierć na krzyżu. Rozmowa jest szczera. Nikodem ma przed 
sobą Kogoś, kto dopuszcza go do swej najintymniejszej tajemnicy i odkrywa prawdę, która nie przyczyni 
Mu popularności. 

Cechą autentycznej relacji wychowawczej jest szczerość. Wychowanek szybko wyczuwa, na ile 
wychowawca potrafi się przed nim odkryć. Okazji do budowania w procesie wychowania szczerych więzi jest 
wiele. Rodzice powinni zadbać o to, by ich rozmowy z dziećmi nie były nacechowane obłudą czy hipokryzją. 
Najskuteczniejszym środkiem wychowawczym jest świadectwo. Bardzo ważne jest, by dziecko nie obawiało 
się mówić prawdę, nawet jeśli jest ona trudna do przyjęcia przez rodziców. W związku z tym rodzice w czasie 
rozmowy z dzieckiem powinni panować nad emocjami, powstrzymać się od wypowiadania pochopnych 
ocen, podnoszenia głosu. Po niewłaściwym przyjęciu trudnej prawdy przez ojca czy matkę, wychowanek 
może na długi czas zablokować się i zamknąć przed rodzicami swe serce. Respektując realia związane 
z wiekiem i możliwościami dzieci, rodzice i wychowawcy powinni traktować je jako poważnych uczestników 
dialogu. 

Dla nauczyciela okolicznością sprzyjającą rozwijaniu autentycznych relacji z uczniami mogą być wspólne 
wyjazdy, wycieczki szkolne, w czasie których w sytuacjach nieformalnych najłatwiej o spontaniczne 
rozmowy czy naturalne gesty pozbawione sztywności. Cenne są przedsięwzięcia umożliwiające wspólną 
pracę nad jakimś dziełem, na przykład przygotowywanie przedstawień teatralnych. Wiele możliwości daje 
też uprawianie sportu, gry zespołowe, w których biorą udział wychowawcy wraz z młodzieżą. Wszystkie 
te sytuacje sprzyjają likwidowaniu barier i budowaniu więzi. 

Po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - jego dawni wychowankowie – studenci wysłali do niego 
telegram z pytaniem, w jaki sposób teraz mają się do niego zwracać – dotychczas nazywali go „Wujkiem”. 
Otrzymali wtedy następującą odpowiedź: „Przy naszym ostatnim spotkaniu (...) przypomnieliśmy sobie, jak 
ów Wujek zachował się 20 lat temu, po konsekracji biskupiej. I co wówczas powiedział. Dzisiaj chce to raz 
jeszcze powtórzyć. Wujek zostanie i «Środowisko» Wujka też. (...) To jest odpowiedź na ów telegram, 
a zarazem takie małe dopowiedzenie do tego, co napisałem do wszystkich w Polsce i w Krakowie. Z całego 
serca Was pozdrawiam. Za dużo przeżyliśmy razem, za wieleśmy się razem modlili, wędrowali, za wielu 
Drogich nam wspólnieśmy już opłakali (a także omodlili), ażeby mogło nie trwać i nie owocować...” 

To właśnie przykład relacji wychowawczej, która nie tylko przetrwała próbę czasu, ale cechuje się 
otwartością i brakiem sztucznego dystansu. Dobry wychowawca ma wyczucie do jakiego stopnia może 
dopuścić wychowanków do swego życia. 

Na pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Jezus odpowiada: „Chodźcie a zobaczycie”.
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Stanąć w prawdzie



Kościół Święty stawia nas dziś wobec tajemnicy wywyższenia Syna 
Bożego na drzewie krzyża. Prośmy Boga o łaskę otwarcia serc na owoce 
zbawczej śmierci Jezusa:

1. Jezus powiedział do Nikodema… Módlmy się za papieża Franciszka, 
biskupów i prezbiterów, by współczesny świat poszukiwał u nich 
odpowiedzi na zasadnicze pytania ludzkości. Ciebie prosimy…

2. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Módlmy się za młodzież, 
która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, 
by związała swe życie z Jezusem – jedynym Zbawicielem człowieka.

3. Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna 
Człowieczego. Módlmy się w intencji rodziców, duszpasterzy, katechetów 
i wychowawców, by wskazywali swym wychowankom drogę do nieba. 

4. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. Módlmy się w intencji wszystkich 
doświadczających zniewolenia, uzależnień, za osoby długo trwające 
w grzechu, aby zaufały Miłosierdziu Boga i podjęły trud przemiany życia.

5. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego. Zbawcza śmierć Jezusa jest punktem zwrotnym w dziejach 
świata. Módlmy się za nas samych, byśmy otworzyli swe serca na jej owoce.

Panie Jezu, Ty w rozmowie z Nikodemem objawiłeś prawdę o miłości Boga 
do człowieka posuniętej aż do Męki i Śmierci na krzyżu. Przyjmij nasze 
dziękczynienie i uwielbienie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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