kl. IV a
Temat: Kochać drugiego człowieka
Jesteśmy wezwani do podejmowania dobrych czynów wobec drugiego człowieka.
Przykazania od IV do X określają obowiązki ucznia Chrystusa wobec bliźniego (bliźni to każdy
człowiek, który żyje obok nas). Przestrzeganie zasad Dekalogu chroni każdego z nas przed grzechem.
Sprawia, że tworzymy społeczność ludzi wolnych.
Pan Bóg w przykazaniach objawia swoją wolę. Przykazania nie tracą swojej ważności i są
aktualne do dziś.
Uzupełnij tabelkę według poniższego wzoru (podręcznik s.97).
…..............................................................................................................................................................
Treść przykazania
W czym pomaga?
Do czego zaprasza?
…............................................................................................................................................................
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją
i osób starszych

-

zaprasza do szacunku wobec rodziców, bliskich

V. Nie zabijaj
dbamy o życie i zdrowie swoje i innych, nie
robimy krzywdy innym, właściwie się odżywiamy,
uprawiamy sport, odpowiednio się ubieramy
VI. …................................................

-

…..............................................................................
…..............................................................................

VII. …..................................................

-

…..............................................................................
….............................................................................

VIII. …...................................................

-

…............................................................................
…...........................................................................

IX, X. Nie pożądaj żony bliźniego swego
ani żadnej rzeczy, która jego jest.
i w unikaniu postawy zazdrości.
1.
2.
3.
4.

pomaga w panowaniu nad swoimi pożądaniami

Wykonaj ćw. 1 oraz 2 s.57 w zeszycie ćwiczeń.
Zastanów się i odpowiedz na pytania (w myślach) ze s. 98 podręcznika.
Przeproś za zło, którego się dopuściłeś wobec Boga.
Przeczytaj J 13,34,35. Podręcznik s. 96 - Miłować człowieka.

Temat: Jezus uczy wypełniać Boże przykazania - Powtórzenie
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka. Miłość bliźniego
wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego człowieka czy
uronić łzę wzruszenia. Miłość do Boga i ludzi trzeba okazywać czynami, wykorzystując wszystkie
nasze umiejętności i wszystko czym dysponujemy. Pan Jezus nie tylko nauczał w jaki sposób należy
okazywać miłość, ale przede wszystkim sam kochał wszystkich ludzi.

Przykazania Boże obowiązują wszystkich uczniów Jezusa, również nas - zapisz pod tematem.
1. W wolne kratki wpisz cyfry od 1 do 10, porządkując przykazania

1
B
Ó
G
J
A
A
B
W
O

Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Nie zabijaj.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień świętych święcił.
Nie cudzołóż.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Nie kradnij.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W
przykazaniac
h
swoją wolę

Chcąc wypełniać wolę Boga muszę wypełniać przykazania Boże - (zapisz pod tematem w zeszycie
do religii).

