Pan Jezus
przyjdzie powtórnie

Dział III – Jezus moim K rólem
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Cele katechetyczne
●● zaproszenie uczniów do radosnego oczekiwania na powtórne
przyjście Jezusa na ziemię;
●● ukazanie uczniom powtórnego przyjścia Pana jako ostateczne
ukazanie się mocy Bożej, objawienie nam pełnej prawdy
i wyzwolenie od zwodniczego działania szatana;
●● zachęta do podążania za nauczaniem Jezusa;
●● ukazanie prawdy o zbawczej działalności Jezusa w Kościele
i Jego powtórnym przyjściu.

Treści

●● powtórne przyjście Pana;
●● Jezus zmartwychwstał i na zawsze pozostając człowiekiem,
przyjdzie powtórnie na ziemię, aby objawić nam pełną prawdę
o nas, ostatecznie uwolnić nas od działania zła i zabrać nas do
siebie;
●● Bóg nie przychodzi, aby nas sądzić – to my sami skazujemy się
na potępienie, żyjąc daleko od Boga i nie przestrzegając Jego
nauczania.

Wymagania

Uczeń:
●● tłumaczy, na czym będzie polegać powtórne przyjście Jezusa;
●● wyjaśnia, na czym polega wieczne potępienie człowieka;
●● tłumaczy, co to znaczy, że Bóg jest Miłością;
●● na podstawie tekstów biblijnych opowiada o powtórnym
przyjściu Pana Jezusa.
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Postawy

Uczeń:
●● wyraża postawę wdzięczności za Bożą Miłość, za wcielenie
Jezusa i Boże Miłosierdzie;
●● stara się żyć w postawie czujnego oczekiwania na powtórne
przyjście Pana.

Środki dydaktyczne

Podręcznik; Pismo Święte; piosenka; przybory plastyczne.

Metody dydaktyczne

Rozmowa kierowana; pogadanka; miniwykład o Apokalipsie Świętego Jana; wspólne wykonywanie ćwiczeń w podręczniku; wspólne
czytanie Ewangelii i Apokalipsy Świętego Jana; śpiew piosenki.

Korelacja z edukacją szkolną

●● edukacja polonistyczna – Jezus Chrystus Królem: przykłady
władców na podstawie lektur i filmów (np. poznanych legend);
●● edukacja społeczna – władcy ziemscy: pojęcie odpowiedzialności;
●● edukacja muzyczna – śpiew odpowiednich pieśni i piosenek religijnych: „Świętemu Bogu oddaj cześć”;
●● edukacja językowa – słownictwo: „król”, „korona”.

Propozycja realizacji
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1. Rozpoczęcie modlitwą – Akt wiary.
2. Rozmowa z dziećmi na temat przygotowań do jakiegoś ważnego wydarzenia. Należy też poruszyć problem wypełniania
złożonych obietnic. Prośba o „streszczenie” misji Pana Jezusa.
Zakończenie opowiadaniem o wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
Podanie najważniejszych prawd wiary związanych z tym wydarzeniem – odczytanie i wyjaśnienie treści podanej w podręczniku.
3. Odczytanie słów obietnicy Chrystusa – J 14, 1-3. Wykonanie zadań 1 i 2 z podręcznika.
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4. Obejrzenie i omówienie ilustracji z podręcznika. Wyjaśnienie prawdy o znaczeniu, jakie miało odejście Jezusa oraz Jego
pozostanie na ziemi w znakach sakramentalnych, w Kościele.
Można powtórzyć, kiedy i w jaki sposób można spotkać się z Jezusem w każdym z sakramentów.
5. Prezentacja ilustracji: Biblia, dzieci uczące się na katechezie,
dzieci modlące się, postać kapłana. Wyjaśnienie: Bóg, na różne
sposoby, poprzez różne osoby jest obecny pośród nas. Odczytanie z Pisma Świętego obietnicy Jezusa: „Jestem z wami aż do
skończenia świata”. Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić.
Po wykonaniu swojej misji odszedł do Ojca, aby zawsze być
z nami.
6. Omówienie z dziećmi wybranej reprodukcji obrazu, który
przedstawia wniebowstąpienie Jezusa. Przeczytanie fragmentu Ewangelii – Dz 1, 9-11; refleksja na ten temat. Można podjąć
wątek powtórnego przyjścia Jezusa na świat i sądu ostatecznego. Rozmowa z dziećmi na temat rozprawy sądowej: można
umieścić na tablicy ilustrację z rozprawy sądowej, omówić role
sędziego, świadków, oskarżonego. Uświadomienie dzieciom,
że Pan Jezus inaczej będzie nas sądził. Rozmowa na temat rozstań, dlaczego są trudne i często smutne. Wniosek: Jezus wstąpił do nieba, ale przyjdzie jeszcze raz na ziemię, już jako Król
wszechświata, odbędzie się wówczas sąd ostateczny – ostateczne podsumowanie dziejów i ogłoszenie zwycięstwa Chrystusa, który jest początkiem i końcem czasu.
7. Można także przeczytać dzieciom inny fragment Ewangelii,
który bardziej ukazuje radość ze spotkania z Jezusem, Jego
troskę o ludzi, o każdego z nas, np. J 21, 4-13; omówienie tego
fragmentu, podsumowanie lekcji, wykonanie zadań 1 i 2 z Kart
pracy.
8. Zachęcenie uczniów do zapamiętania słów Pana Jezusa: „Jestem
z wami aż do skończenia świata”.
9. Wspólna modlitwa o dobre przygotowanie się na Jego przyjście.
10. Śpiew piosenek: „Świętemu Bogu oddaj cześć” oraz „Zobaczcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec”.
11. Mogą pojawić się pytania o prawdziwość wiary, o istnienie
tego, co niewidoczne dla oczu. Dla zilustrowania sensu naszej
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wiary w Jezusa, zwłaszcza po Jego odejściu do nieba, może pomóc opowiadanie „Bóg” z książki On bierze cię w ramiona. Opowiadania o winie i pojednaniu, Willi Hoffsümmer, Kielce 2002,
s. 46-47.
12. Zakończenie: odczytanie zadania kierującego do Domownika,
wycięcie paska z Kart pracy i wklejenie do dzienniczka ucznia.

190

190
SP2-PM.indd 190

2021-07-26 18:24:15

