
25. Nauczanie Jezusa Chrystusa 
 

Wprowadzenie 

Zasady życia chrześcijańskiego mogą być przez 

wielu ludzi postrzegane jako „ograniczniki szczęścia”. W 

rzeczywistości jednak służą one człowiekowi. Prowadzą go 

do szczęścia tutaj na ziemi, a kiedyś w niebie. Podstawą 

szczęścia jest odnalezienie sensu życia. Kto odnalazł 

Chrystusa przez wiarę, odnalazł sens i znalazł szczęście. 

Pan Jezus podczas swojego życia na ziemi uczył o 

wielu ważnych sprawach. Mówił także o zasadach, 

wskazaniach, które każdy chrześcijanin powinien 

przestrzegać. Na dzisiejszej katechezie poznamy 

błogosławieństwa i chrześcijańskie rozumienie przykazań 

Bożych, o których 

Pan Jezus nauczał w 

szczególnym 

kazaniu, które 

zostało nazwane 

„kazaniem na 

górze”. Zobaczmy jednak najpierw jak wygląda to miejsce dzisiaj. Na 

wzgórzu zbudowano kościół Ośmiu Błogosławieństw, od których zaczyna 

się Kazanie na Górze. 

 

 

Zadanie – Odsłuchaj treści nagrania i uzupełnij  

schemat na podstawie podanego wzoru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.

org/view2094689 

 

 

 

  

 

 

 

https://learningapps.org/view2094689
https://learningapps.org/view2094689
https://www.youtube.com/embed/-iBoZ61DUaA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3J67I_e72uQ?feature=oembed


Przykazanie piąte. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 

brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. 

A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc 

przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 

zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 

jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 

Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz (Mt 5, 21–26). 

 

Przykazanie szóste. 

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 

już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup 

je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 

twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do 

piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją 

i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 

twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na 

cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa (Mt 5, 27–31). 

 

Przykazanie ósme 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie 

będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 

przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na 

niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem 

stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz 

nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 

od Złego pochodzi (Mt 5, 32–37) 

 

Zadanie – Przeczytaj powyższe fragment Ewangelii mówiący o przykazaniach V, VI lub VIII i na ich podstawie 

udziel odpowiedzi na trzy poniższe pytania.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modlitwa  

Obdarz mnie Twoją łaską, łaskawy Jezu, aby była ze mną i pozostawała we mnie aż do końca. Daj, abym 

zawsze pragnął i chciał tylko tego co Tobie odpowiada i co Tobie miłe. Niech Twoja wola będzie moją, a moja 

niech zawsze podąża za Twoją i z nią współbrzmi najlepiej. Niechaj chcę tego, co i Ty, i tego samego nie chcę, 

abym nawet nie potrafił chcieć albo nie chcieć inaczej, niż Ty chcesz, czy nie chcesz. Daj mi umrzeć dla 

wszystkiego, co jest na świecie, znaleźć radość w tym, aby być wzgardzonym dla Ciebie i nie znanym za życia. 

Daj mi ponad wszystko, co upragnione, spocząć w Tobie i w Tobie ukoić serce. Ty jesteś prawdziwy pokój serca, 

Tyś jedyne odpocznienie; poza Tobą wszystko jest trudne i niespokojne. W tym pokoju, tylko w nim, a więc w 

Tobie jedynym, najwyższym i wiekuistym dobru, nie zasnę i odpocznę. Amen.  
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Zapamiętaj! 

1. Kazanie na Górze obejmuje ważne nauczanie Jezusa 

Chrystusa. Pan Jezus wygłosił je nieopodal miasta Kafarnaum nad 

jeziorem Genezaret, na wzgórzu, które od tego wydarzenia otrzymało 

nazwę „Góra Błogosławieństw”.  

2. Pan Jezus podaje nową interpretację Prawa Bożego. 

Zwraca uwagę, że przykazania nie są po to, aby je bezdusznie 

wypełniać, ale aby człowiek, żyjąc nimi, kochał Pana Boga i bliźnich. 

3. Błogosławieństwa dają nową wizję drogi do zbawienia. 

Cichość, pokora, miłosierdzie, czyste serce, pokój są znakami 

naśladowania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien wcielać je w 

życie. 

 

https://www.youtube.com/embed/9Dij14x0AyY?feature=oembed

