
 

24. Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem 
 

Sytuacja egzystencjalna – odsłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania  

 

 
Wprowadzenie 

Na poprzedniej katechezie mówiliśmy o tym, że Jezus 

Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Dzisiaj spróbujemy 

odpowiedzieć na pytanie, skąd wiemy, że jest prawdziwym 

Bogiem. Gdy słuchamy Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim, 

kiedy patrzymy na Jego czyny zaczynamy rozumieć, że jest 

jednocześnie prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. 

Dokonuje cudownych czynów i znaków, które można wyjaśnić 

tylko tym, że posiada boską moc. To dzięki niej może wskrzeszać 

umarłych, uzdrawiać chorych, odpuszczać grzechy, panować nad 

zjawiskami natury, rozmnażać chleb itp. Oprócz tego Jezus sam 

wielokrotnie mówił, że jest Bogiem. 

    
 

    
 

1. Nad czym zastanawiali się 
przyjaciele?

2. Jakie wątpliwości miała Iza?

3. Co odpowiedzieli koledzy, 
kiedy Iza podzieliła się swoimi 

wątpliwościami?

Imię i nazwisko 

 

https://www.youtube.com/embed/OL0Tg-8TCzw?feature=oembed


    
 

    
 

    
 

    



 

    
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj! 

Swoim słowami, cudami, a przede 

wszystkim zmartwychwstaniem Jezus Chrystus 

udowodnił, że jest nie tylko człowiekiem, ale 

również prawdziwym Bogiem. Świadkami tych 

znaków byli Apostołowie, którzy za prawdę, że 

Jezus jest Panem oddali swoje życie. 

Zadanie:  

 
https://learninga

pps.org/view11

641867 

 

Zadanie:  

 
https://learninga

pps.org/view15

931076 

 

https://www.youtube.com/embed/16e2bzj0dmE?feature=oembed
https://learningapps.org/view11641867
https://learningapps.org/view11641867
https://learningapps.org/view11641867
https://learningapps.org/view11422057
https://learningapps.org/view15931076
https://learningapps.org/view15931076
https://learningapps.org/view15931076
https://learningapps.org/view11422057


 

Zadanie – Odszukaj wskazane fragmenty biblijne i napisz, jakie wydarzenia potwierdzają bóstwo Jezusa. 

 

 
 

Modlitwa  
 

Panie Jezu Chryste... 

Jednorodzony i wieczny Synu Boży,  

a w pełności czasu prawdziwy  

Synu Najświętszej Marii Panny,  

w stajence betlejemskiej narodzony.  

upadam na twarz przed Tobą  

i wraz z Najświętszą Matką Twoją  

i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.  

Z czcią też całuję ubogi żłóbek,  

który był pierwszym tronem miłości Twojej.  

Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,  

oddaję Ci serce moje i całego siebie.  

Daj mi niewinność i miłość  

Twej Najświętszej Matki czystość  

i wiarę św. Józefa pokorę i prostotę pastuszków  

i racz duchownie narodzić się w moim sercu;  

niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!  

Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,  

żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,  

bym się stał godnym oglądać Cię w niebie.  

Amen. 
 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/vectors/pusty-gr%C3%B3b-zmartwychwstanie-4971460/ 

https://pixabay.com/pl/photos/pusty-gr%C3%B3b-nazareth-izrael-3326100/ 

https://www.slideserve.com/inoke/jezus-chrystus-prawdziwym-bogiem 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/epkNZ8c1R18?feature=oembed

