
136

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem, 
Ja jestem Życiem, 
kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

37. Jezus jest drogą i prawdą, i życiem
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębianie prawdy, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Ojca,
 odkrywanie słów Jezusa Chrystusa o sobie.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 po lekcji odpowiada na pytanie, w jaki sposób określa się Jezusa,
 na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć dowodzi, że Jezus jest drogą, 

prawdą i życiem,
 własnymi słowami wyjaśnia, iż Jezus Chrystus jest przewodnikiem na drodze 

do Ojca,
 po lekcji wskazuje sposoby realizacji prawdy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem.

Pojęcia, postaci 
Jezus – droga, prawda i życie, przewodnik do Ojca.

Wartości 
Jezus drogą, prawdą i życiem, Jezus przewodnikiem w drodze do Ojca.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) moja mama,
3) droga, prawda, życie – tylko dzięki…,
4) realizuję Bożą naukę w życiu,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji
1. Modlitwa – Akty strzeliste.
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2. Wprowadzenie 
Moja mama to… – nauczyciel na tablicy rysuje słoneczko.

Moja mama to…

Następnie prosi każdego z uczniów o narysowanie podobnego słoneczka w ze-
szycie i dokończenie zdania: ,,Moja mama to…” . Trzeba podać jak najwięcej odpo-
wiedzi. Po wykonanej pracy kilkoro wybranych uczniów prezentuje swoje wyniki.

Puenta
Każdy z  was, odpowiadając na  pytanie: „Moja mama to…” , przedstawił swoją 
mamę. Zauważcie, że podaliście kilka charakterystycznych cech waszej mamy, 
które różnią się, choć opisują jedną i tę samą osobę. Tak samo jest z Panem Jezu-
sem. W Piśmie Świętym jest on przedstawiany w różny sposób. Teraz zobaczymy, 
co sam Jezus mówi o sobie.

3. Rozwinięcie 
Droga, prawda, życie dzięki… – nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali frag-
ment Pisma Świętego z podręcznika dla ucznia: J 14, 5-6. 
„Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc mo-
żemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie»”. 
Następnie katecheta rysuje na tablicy drogę.
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Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Oznacza to, że jeśli nie kro-
czymy drogą, którą On nam wskazał, wówczas nie dojdziemy do  domu Ojca. 
Jezus jasno mówi, że tylko kroczenie prostą drogą do  domu Ojca powoduje, 
że osiągniemy upragniony cel, czyli zbawienie. 

[Alternatywa: na podstawie przeczytanego fragmentu Pisma Świętego z pod-
ręcznika katecheta wyjaśnia słowa, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem].

Puenta
Kiedy jesteśmy na wycieczce i zwiedzamy różne miejsca, to szukamy przewod-
nika, aby nam wszystko opowiedział i oprowadził po różnych ciekawych miej-
scach, abyśmy czegoś nie pominęli. Takim przewodnikiem na  drodze naszej 
wiary jest Jezus. Zobaczyliśmy, że  Jezus to  prawdziwa droga prowadząca nas 
do Ojca, ponieważ objawił nam wszystko, co jest potrzebne do zbawienia i daje 
nam pokarm, którym jest Eucharystia, abyśmy w tej drodze nie ustali. Jeśli bę-
dziemy kroczyli przez swoje życie z takim przewodnikiem, to na pewno dojdzie-
my do upragnionego celu, czyli do zbawienia.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Jezus Chrystus jest naszym przewodnikiem na drodze do Ojca. On wskazuje, jak 
dojść do nieba, ponieważ jest drogą, prawdą i życiem. 

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – śpiew piosenki Dzięki, o Panie lub odczytanie jej tekstu.

Ref: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, 
o Wszechmogący nasz Królu w niebie. 
1. Za to, że dałeś nam wiarę. Ref. 
2. Za to, że dałeś nam miłość. Ref. 
3. Za to, że dałeś nam siebie. Ref. 
4. Ty nam przebaczasz grzechy. Ref. 
5. Ty nam przywracasz życie. Ref. 
6. Za to, że jesteś z nami. Ref. 
7. Tobie śpiewamy z radością. Ref. 


