
31.03.2020 r.  Religia klasa V 

Temat: Kim jest Jezus Chrystus? 

Podręcznik str.119-121 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

• Ukazanie historycznej obecności Jezusa.  

• Pogłębienie osobistego związku z Panem Jezusem.2. Modlitwa 

Modlitwa - „Ojcze nasz…” 

Na ostatniej katechezie wędrowaliśmy po Ojczyźnie Pana Jezusa. Kto z Was przypomni: – Jak 

nazywana jest Ojczyzna Pana Jezusa? (Palestyna, Ziemia Obiecana, Ziemia Święta) – Na jakie trzy 

główne regiony geograficzne się dzieli? (Galilea, Samaria, Judea) – Jakie nazwy miejsc związane z 

Jezusem zapamiętaliście? (Nazaret, Jerozolima, rzeka Jordan)Praca z podręcznikiem  

 Katecheta prosi o otwarcie podręczników, gdzie są umieszczone podpisane fotografie, zdjęcia 

postaci historycznych i fikcyjnych – Kogo przedstawiają te obrazki? (np. Adam Małysz, Jan 

Paweł II, król Władysław Jagiełło, Jezus, Asteriks, Pan Kleks) – Skąd o nich wiecie? (filmy, 

gazety, książki, historia) – Czym różnią się te postacie od siebie? (wymyślone i prawdziwe)  

•O ludziach, którzy żyli przed nami, możemy dowiedzieć się z książek, pamiętników, kronik, różnych 

źródeł historycznych. Poznając ich, nie tylko dowiadujemy się, jak wyglądało ich życie, ale również 

możemy się wiele od nich nauczyć.  

• Na dzisiejszym spotkaniu poszukamy odpowiedzi na pytanie, które nurtuje wielu ludzi: Kim jest 

Jezus Chrystus? Czy istniał naprawdę? Co o Nim wiemy? 

 Szukając odpowiedzi na te pytania, skorzystamy ze źródeł historycznych, które możemy 

znaleźć na świecie. Są to dokumenty niechrześcijańskie pisane przez ludzi wrogo 

nastawionych do Jezusa i chrześcijańskie, które są źródłem naszej wiary.  

 Józef Flawiusz – największy historyk żydowski. W dziele pod tytułem „Starożytności 

żydowskie”, które powstało około r. 93-94 po Chrystusie, wymienia wiele postaci żydowskich 

i rzymskich znanych z pism Nowego Testamentu, jak i z historii powszechnej – między innymi 

dwukrotnie wspomina o Jezusie Chrystusie. Oto jedna z tych wzmianek: „W tym czasie żył 

Jezus, człowiek mądry (jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem). Czynił bowiem rzeczy 

niezwykłe (był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę). Poszło za nim 

wielu Żydów, jako też pogan. (On to był Chrystusem). A gdy wskutek doniesienia 

najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy 

nie przestali go miłować (albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów żywy, jak to o nim oraz 

wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy). I odtąd aż po dzień 

dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę” (Flaw. Ant. 

18.33) „W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry (jeżeli w ogóle można go nazwać 

człowiekiem). Czynił bowiem rzeczy niezwykłe (był nauczycielem ludzi, którzy z radością 

przyjmowali prawdę). Poszło za nim wielu Żydów, jako też pogan. (On to był Chrystusem). A 

gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, 



jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować (albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów 

żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy). I 

odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę 

nazwę” (Flaw. Ant. 18.33). 

 Talmud – zbiór tradycji żydowskich: Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu obowiązującego 

wyznawców judaizmu. Odrzuca Jezusa i szuka usprawiedliwienia dla Jego oskarżycieli. W ten 

sposób potwierdza istnienie Jezusa, choć nie uznaje Go za Mesjasza i Syna Bożego. Znajduje 

się w nim taka wzmianka: „W wigilię Paschy został zabity Jezus. Herod ogłosił: On zostanie 

wyprowadzony za mur na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela (…). 

Jeżeli ktoś coś ma na obronę, niech wystąpi. Ponieważ nikt nic nie powiedział na jego obronę, 

dlatego zabito go w wigilię Paschy” (w tekście tym rodzaj kary jest pomyłką, kamienowanie 

bowiem było karą stosowaną u Żydów). 

 Pliniusz Młodszy „List do cesarza Trajana”. Pliniusz, pisarz i senator rzymski, sprawował wtedy 

funkcję gubernatora i radził się w liście swojego przyjaciela – cesarza, jak ma postępować w 

stosunku do chrześcijan, których szeregi rosną w niepokojący sposób (Księga X, 96). Napisał 

on w liście, że chrześcijanie „(…) zwykli byli w wyznaczonym dniu zgromadzać się przed 

świtem i wygłaszać hymn Chrystusowi jako Bogu. (…) Po zakończeniu tych praktyk mieli 

zwyczaj rozchodzić się, aby później zebrać się na nowo dla spożycia pokarmu, który był 

normalny i niewinny”. – Kto (…)”. 

 Zadanie 1 z karty pracy str. 38 

9. Notatka 

Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jest postacią historyczną. Potwierdzają to 

liczne dokumenty. Niektóre z nich zostały napisane przez ludzi, którzy byli naocznymi świadkami życia 

i działalności Jezusa.  

10. Praca domowa 

Zaprojektujcie swoje osobiste wyznanie wiary w Jezusa, który żyje i działa. Może to być napis, hasło, 

symbol, rysunek, koszulka (np. napis „Straciłem głowę dla Jezusa”).  

11. Modlitwa 

„Wierzę w Boga…” 


