
Religia kl. 7 14.12.2020 r.  

Temat: Zapowiedzi mesjańskie. 

Podręcznik s. 70-72 

Karta pracy s.29-30 

Modlitwa 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami. 

Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami. 

Odczytanie opowiadania z podziałem na role 

– Przyjechał do mnie wujek z Argentyny! – Rafał wykrzyknął już od progu, wchodząc rankiem do 

szkolnego budynku. 

– Z Argentyny? Fajnie – odparł Michał. – Jest tam wielu świetnych piłkarzy. 

– No, pewnie tak. Ale mniejsza o to, skąd przyjechał. Ważne, że to mój wujek. Jest wyjątkowy! Nawet 

nie wiecie, ile o nim słyszałem przez całe życie. 

– A co w nim takiego wyjątkowego? – spytała Iza. 

– O! potrafi masę rzeczy, kiedyś gdy jeszcze mieszkał w Polsce był sławnym aktorem, a potem 
wyjechał i został wynalazcą światowej sławy. Poza tym to niezwykle dobry człowiek. Jest dość 

zamożny, a większość swoich funduszy przeznacza na pomoc biednym. Argentyna to raczej ubogi kraj. 
I ma też niezwykłe poczucie humoru. Opowiadała mi o nim babcia, rodzice, wszystkie ciotki i wujkowie. 

Wiele razy miałem nadzieję, że może przyjedzie, ale zawsze jakoś nie wychodziło. To naprawdę 
niesamowite poznać kogoś, na kogo tyle się czekało! Muszę was przedstawić. Zobaczycie, że to 

niezwykły człowiek. W rzeczywistości robi jeszcze większe wrażenie niż w opowieściach. 

 

Po grzechu pierworodnym, popełnionym w raju, człowiek nie został opuszczony przez Boga. 

Przeciwnie, Bóg zapowiada zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku (Por. Rdz 3,15). 
Fragment Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany „Protoewangelią” i jest pierwszą 

zapowiedzią Mesjasza – Odkupiciela. Protoewangelia jest zapowiedzią niosącą nadzieję i 
potwierdzającą, że grzech nigdy nie zniechęcił Boga do czuwania nad człowiekiem i kierowania jego 

losami. Całe dzieje zbawienia, a w szczególny sposób Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa pokazują miłość 

Boga wobec ludzi. 



 

 

Zapisanie notatki - zeszyt 

Prorocy przygotowywali ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa przez wiele lat. Najstarszym tekstem 
zapowiadającym Jego przyjście jest Protoewangelia zapisana w Księdze Rodzaju. Są to słowa, które 

wypowiada Bóg do człowieka po grzechu pierworodnym. Inne zapowiedzi mesjańskie znajdujemy w 
księgach prorockich, np. Izajasza, Micheasza, Jeremiasza. Ostatnim prorokiem jest Jan Chrzciciel, 

który zapowiada bliskie nadejście obiecanego przez wieki Mesjasza i wzywa do przygotowania na 
spotkanie z Nim. 

 

 



 

Zadanie pracy domowej 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: Jakie mogę przygotować się do przyjścia Mesjasza na 
ziemię? 

 


