
Religia kl. 4   07.04.2021 r. 

Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa moją mocą. 

Podręcznik s. 133 -135 

Karta pracy s. 49 

Modlitwa Pieśń:  

„Otrzyjcie już łzy płaczący” Otrzyjcie już łzy, płaczący Żale z serca wyzujcie. 

Wszyscy w Chrystusa wierzący Weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał 

samowładnie Jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi 

alleluja. 

 

Śmierć Jezusa napełniła nas smutkiem, ale też wdzięcznością za Odkupienie, 

jakiego dokonał. On oddał za nas swoje życie, abyśmy mieli życie wieczne. 

Pieśń na rozpoczęcie katechezy przepędza smutek i zachęca do większej 

wdzięczności i do radości. Co takiego się wydarzyło? (Chrystus 

zmartwychwstał). 

Zapiszcie w zeszycie temat katechezy, otwórzcie Pismo Święte lub podręczniki. 

Po ukrzyżowaniu Jezusa uczniowie byli bardzo przygnębieni i przestraszeni. 

Obawiali się, że ich także może spotkać podobny los. Dwaj z nich nawet 

postanowili uciec z Jerozolimy. Zresztą posłuchajcie sami: „W pierwszy dzień 

tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, 

co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie 

poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?». 

Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 

jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam 

w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?». Odpowiedzieli Mu: «To, co 

się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 

wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na 

śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić 

Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co 

więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie 

znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, 



którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali 

wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do 

nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 

powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

chwały?». I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 

co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do 

której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 

mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». 

Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 

odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im 

oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: 

«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 

wyjaśniał?». W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam 

zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również 

opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 

24, 13–35). 

Odpowiedzią Boga na Ofiarę Krzyżową Chrystusa jest Jego Zmartwychwstanie. 

Nie jest to przywrócenie do życia tu na ziemi, ale wejście do życia w chwale 

Ojca w niebie.  To jest gwarancja naszego przyszłego zmartwychwstania i 

źródło mocy życia Bożego w nas. Nie mogę zatem zatrzymywać tej dobrej 

nowiny dla siebie, powinienem głosić ją wszystkim ludziom, aby i oni mieli 

udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa.  

Notatka  do zeszytu 

Przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie Jezus stał się źródłem życia 

wiecznego, zapewnił nam zbawienie. To jest gwarancja naszego przyszłego 

zmartwychwstania i źródło mocy życia Bożego w nas. Nie mogę zatem 

zatrzymywać tej dobrej nowiny dla siebie, powinienem głosić ją wszystkim 

ludziom, aby i oni mieli udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa.  

 Praca domowa  

Napisz krótki artykuł prasowy opisujący, co zdarzyło się w dniu 

Zmartwychwstania Chrystusa i jakie są skutki tego wydarzenia dla Ciebie. Pracę 

wysyłamy na email:grzegorz.warchul@wp.pl do dnia 09.03.2021 r. 


