
Szczęść Boże. Temat: Nie zniechęcam się przeciwnościami. 

Pomódl się o wiarę, nadzieję i miłość "Pod Twoją obronę". 

 

1. W różnych sytuacjach doświadczamy zła, np:  

- ulegają wypadkowi samochodowemu 

- tracą dobytek w pożarze  

- są niesłusznie oskarżani 

Przyczyną zła bywa człowiek ale nie tylko on. Tak jak doświadczamy zła tak samo otrzymujemy 

też i dobro ze strony innych ludzi (pomoc). 

 

2. Dlaczego Pan Bóg nie niszczy zła, kiedy się ono pojawi? 

Odpowiedź znajdziemy w Piśmie Świętym ( Mt 13,24-30) 

Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa* 

12,24 "Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: «On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, 

wyrzuca złe duchy». 25 Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo, wewnętrznie 

skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. 26 Jeśli 

szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? 27 I 

jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego 

oni będą waszymi sędziami. 28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to 

istotnie przyszło do was królestwo Boże. 29 Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i 

sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. 30 Kto 

nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza." 

- Ludzie w obliczu zła zdobywają się na wielką szlachetność. 

- Ludzie nie są obojętni na zło, ale też czasami trudno im je odróżnić od dobra. 

- Ludzie chcieliby, by zło, z którym sami nie potrafią sobie poradzić, zniszczył Pan Bóg. 

- Pan Jezus uświadamia ludziom, że dobro i zło będą istniały obok siebie do końca świata. 

- Pan Jezus uświadamia, że chociaż w świecie istnieje zło, to jednak Pan Bóg wypełnia swoje 

zamiary zbawienia człowieka. 

- Uczestnikami ostatecznego zwycięstwa nad złem będziemy na końcu świata, bo Jego 

Królestwo będzie trwało wiecznie. 

https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo 

Uzupełnij ćwiczenie 1 na str. 72. 

Jeśli nie masz ćwiczeń napisz odpowiedzi na pytanie: Dokończ zdanie; człowiek ufający Bogu w 

sytuacji dostrzeżonego zła.... 

- 

- 

- 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 73. Jeśli nie masz ćwiczeń wykonaj w zeszycie. 

1. Zilustruj w jaki sposób możesz okazać solidarność z cierpiącymi. 

"Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni" 

2. Ułóż modlitwę za osoby doświadczające w swoim życiu zła. 

(zadania proszę przesłać na adres murachjoanna@wp.pl) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo

