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Jezus daje rady ewangeliczne
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● wyjaśnienie, czym są rady ewangeliczne;
 ● wskazanie, jak rady ewangeliczne pomagają nam kształtować siebie. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● wyjaśnia, co rozumiemy pod pojęciem „rady ewangeliczne”;
 ● wymienia rady ewangeliczne;
 ● tłumaczy, do czego wzywają rady ewangeliczne;
 ● charakteryzuje osoby życia konsekrowanego jako te, które w sposób 

radykalny realizują rady ewangeliczne; 
 ● wskazuje, w czym pomagają nam rady ewangeliczne.

Pojęcia i postaci

rady ewangeliczne, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo.

Wartości

realizowanie wartości, do których wzywają rady ewangeliczne. 

Metody i środki

burza mózgów, miniwykład, tworzenie historii, praca z podręcznikiem, 
rozmowa kierowana. 
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Chwała Ojcu.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił wyja-
śnić, czym są rady ewangeliczne; będę wiedział, do czego wzywają nas 
rady ewangeliczne; będę potrafił wyjaśnić, w czym pomagają nam rady 
ewangeliczne. 

Metoda – burza mózgów. Nauczyciel pisze na tablicy hasło: „RADA”. Na-
stępnie prosi uczniów, by powiedzieli, z czym im się ono kojarzy. Gdy 
uczniowie zakończą podawanie swoich pomysłów, nauczyciel przypo-
mina te, w których padały słowa: „wskazówka”, „podpowiedzi dotyczą-
ce życia”. Pyta uczniów, czy ktoś dawał im kiedyś jakieś rady. Zapewne 
uczniowie wskażą rodziców, opiekunów, instruktorów, trenerów, na-
uczycieli, starsze rodzeństwo itp. Należy wyjaśnić, że są to osoby bar-
dziej doświadczone, lepiej znające życie i dlatego mogą nam służyć radą. 
Chcą też naszego dobra i w związku z tym służą nam pomocą. Podobnie 
Bóg chce naszego dobra. Dlatego w Ewangelii daje nam rady, jak mamy 
postępować, żeby przestrzegać Jego przykazań.   

Metoda – miniwykład. Nauczyciel wyjaśnia, że istnieją trzy rady ewan-
geliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Ubóstwo nie oznacza po-
zbycia się wszystkich środków materialnych i skazania rodziny na życie 
w biedzie. Chodzi raczej o uwolnienie się od pogoni za dobrami mate-
rialnymi. Często ludzie dla zdobycia pieniędzy potrafią łamać wszelkie 
zasady. Rada ubóstwa ma nam przypomnieć, że jest coś ważniejszego 
niż rzeczy przemijające, ma zwrócić naszą uwagę na właściwą hierarchię 
wartości. Rada czystości nie jest zarezerwowana tylko dla osób żyjących 
w celibacie (księża, zakonnice i zakonnicy). Realizować ją powinni wszy-
scy ludzie. Młodzi przed ślubem – nie podejmując współżycia seksualne-
go, nie oglądając pornografii; małżonkowie –podejmując w małżeństwie 
stosunki seksualne bez użycia antykoncepcji i unikając zdrad małżeń-
skich. Posłuszeństwo oznacza całkowite oddanie się Jezusowi z miłości 
do Niego. Człowiek posłuszny będzie w swoim życiu w sposób jak naj-
bardziej doskonały realizował przykazanie miłości Boga, nawet gdyby nie 
było to dla niego wygodne. 
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Metoda – tworzenie historii. W szczególny sposób do życia radami 
ewangelicznymi powołane są osoby prowadzące życie konsekrowane 
(zakonnice i zakonnicy). Składają one śluby ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa. Świadomie rezygnują z dobór takich jak rzeczy materialne czy 
rodzina, by skupić się na relacji z Bogiem i służbie drugiemu człowiekowi. 

Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każdej z grup zostaje przypo-
rządkowana jedna rada ewangeliczna. Zadaniem uczniów jest napisanie 
krótkiej historii przedstawiającej jakąś sytuację z życia osoby świeckiej, 
która w codzienności daje swoimi czynami świadectwo tego, że kieru-
je się daną radą ewangeliczną. Po skończonej pracy uczniowie czytają 
swoje historie. Po przeczytaniu każdego z opowiadań nauczyciel krótko 
je podsumowuje, zwracając uwagę na istotne elementy; może również 
poszerzyć temat, wskazując na inne sposoby zachowań, które realizują 
daną radę ewangeliczną.  

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 (punkt: 
„Praca na lekcji”).   

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel pyta uczniów, po co są rady 
ewangeliczne i dlaczego powinniśmy się nimi kierować. Uczniowie po-
winni wyjaśnić, że rady ewangeliczne pomagają nam przestrzegać Bo-
żych przykazań. Są wskazówkami, dzięki którym możemy być bliżej Boga 
i dążyć do świętości.       

Podsumowanie lekcji

Rady ewangeliczne to wskazówki, które pomagają nam przestrzegać Bo-
żych przykazań, a tym samym być bliżej Boga. Postępując zgodnie z nimi, 
dążymy do świętości. Osoby konsekrowane w sposób radykalny realizują 
rady ewangeliczne, składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.                

Modlitwa na zakończenie

Z podręcznika.

Praca domowa

Z podręcznika.
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Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – Ewangelie – interpretacja utworów literackich 
z uwzględnieniem kontekstu, np. biograficznego, historycznego, 
historycznoliterackiego, kulturowego, filozoficznego, społecznego, 
wykorzystanie w interpretacji tekstów literackich elementów wiedzy 
o historii i kulturze;

 ● historia – kontekst kulturowy Ewangelii; cywilizacje starożytne: 
Izrael, Grecja, Cesarstwo Rzymskie;

 ● język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub 
etnicznej – słownictwo religijne, np. teksty modlitw.
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