PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY I TECHNIKUM PO
PODSTAWÓWCE

Temat do zapisania do zeszytu: „Ale nas zbaw ode złego”

Zapowiedz sprawdzianu! Za tydzień napiszemy z religii sprawdzian, będzie
on dotyczył tylko lekcji zrealizowanych w ramach zdalnego nauczania.
Metoda i sposób przeprowadzenia sprawdzianu taki jak podczas filozofii.
Będzie to okazja do poprawienia oceny końcowej z religii a więc proszę się
przyłożyć.

UWAGA! PROSZĘ O WYKONANIE ZDJĘĆ WASZYCH ZESZYTÓW
OD OCENY ZA ZESZYT Z PORZEDNIEGO PÓŁROCZA I
WYSYŁANIE MI ZDJĘĆ MOŻE BYĆ NAWET W OSOBNYM PLIKU.
BĘDZIE TO WERYFIKACJA WASZEJ PRACY I JAK ZWYKLE
WIĄŻE SIĘ Z TYM OCENA NA KONIEC Z ZESZYTU! CZAS NA
WYSŁANIE ZDJĘĆ ZESZYTU DO 28 MAJA!



WPROWADZENIE:

Szczęść Boże! Na ostatniej naszej lekcji realizowaliśmy temat pokusy analizując jedno z
wezwań Modlitwy Pańskiej. Na dziś zostało nam ostatnie wezwanie z tej modlitwy. Tą lekcją
zakończymy dział dotyczący modlitwy Ojcze Nasz.
PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!
Nasza dzisiejsza lekcja będzie poświęcona istnieniu i działalności osobowego zła jakim jest zły
duch, czy inaczej szatan. W oparciu o Słowo Boże i naukę Kościoła dowiemy jakie działania
może wobec nas podejmować oraz jak możemy się jako ludzie wiary przed jego zakusami
uchronić.
Najpierw jednak przypomnijmy sobie podstawowe wiadomości na temat istnienia złego ducha.

Ćwiczenie 1:Przeczytaj tekst z podręcznika i odpowiedz na pytania.

W ostatniej z siedmiu próśb wypowiadanych w Modlitwie Pańskiej prosimy w słowach: „ale nas zbaw
ode złego”. Prosimy w niej Boga o uwolnienie od Szatana oraz jego dzieł. Jako chrześcijanie wierzymy
bowiem w istnienie Szatana, nazywanego inaczej diabłem. Został on stworzony jako anioł czysty, ale
sprzeciwił się Bogu. Stał się wrogiem ludzi i Boga. Wybór zła jakiego dokonał szatan jest nieodwołalny,
ponieważ w pełni i świadomie odrzucił on Boga. Oznacza to że będzie on potępiony w piekle. Z
Katechizmu Kościoła Katolickiego dowiadujemy się, że diabeł i inne duchy złe zostały stworzone przez
Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi.

Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania:
1) Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij kim jest Szatan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!
Prawda o istnieniu i działaniu złego ducha nigdy nie może nasz przytłaczać, albowiem Jezus
Chrystus dokonał już nad nim zwycięstwa na krzyżu, o tym zwycięstwie mówi wyraźnie
fragment Apokalipsy św. Jana Apostoła, który przed wami do przeczytania.


Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania

I nastąpiła walka6 na niebie: Michał6 i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki
Smok i jego aniołowie, 8 ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie7.
10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą
oskarża8 ich przed Bogiem naszym. 11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego
świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

Przeczytaj jeszcze raz tekst biblijny i odpowiedz na pytania:
1) W jaki sposób został w tym fragmencie przedstawiony szatan? (Jako kto?)
…………………………………………………………………………………………………...
2) Kto podejmuje walkę z szatanem i jaki jest jej wynik?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Dzięki komu szatan został pokonany i co to dla nas oznacza?
…………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DO ZESZYTU!



Ćwiczenie 3: Spośród przedstawionych scen biblijnych wybierz tę która odnosi się
do przeczytanego fragmentu z Apokalipsy. Po wybraniu właściwej wpisz do
zeszytu numer obrazu oraz zidentyfikuj postacie na niej się znajdujące.

Obraz 1.

Obraz 2.

Obraz 3



NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ.



Wykonane ćwiczenia, zadanie domowe, należy wysłać w formie zdjęcia na podany
adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com

Czas wykonania zadania do 04.06.2020 r. (Czwartek)
Życzę powodzenia!

