
Klasa 5B 

Temat: Bóg daje świadectwo o swoim synu 

Z Ewangelii św. Jana Apostoła „Jezus powiedział: Ja mam świadectwo większe 

od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia: dzieła, które 

czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On 

dał o Mnie świadectwo” (J 5, 36-37). 

• Analiza tekstu  

– Dlaczego świadectwo  Ojca jest większe niż świadectwo Jana

 Chrzciciela? (ponieważ sam Bóg daje świadectwo o swoim Synu) 

 – W jaki sposób dzieła ,które Jezus czyni, świadczą o tym, że Ojciec Go posłał? 

(Ojciec dał Jezusowi te dzieła do wypełnienia) 

Z Ewangelii św. Mateusza.  „Gdy Jezus dowiedział się (że faryzeusze odbyli 

naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić), oddalił się stamtąd. A wielu 

poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie 

ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Oto mój Sługa, którego 

wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę 

ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. Nie będzie się spierał ani 

krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie 

ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu 

narody nadzieję pokładać będą»” (Mt 12, 15-21). 

 

•Analiza tekstu 

 – Jakim określeniem nazywa Jezusa Ewangelia?(Sługa) 

– Jakimi cechami określamy sługę? (posłuszny, pokorny) 

 – Podaj przykłady  posłuszeństwa  i pokory Jezusa? (np.: trzciny nie 

złamie, knota nie dogasi aż zwycięsko sąd przeprowadzi) 

 – Jak nazywamy człowieka, który nie wyrządza krzywdy Bogu i 

człowiekowi? (sprawiedliwy) 



 – Co oznacza określenie: „Jezus jest sprawiedliwym Sługą Boga”? 

(jest gotów zbawić człowieka, nawet jeśli człowiek obraca się 

przeciwko Niemu, oczekuje nawrócenia) 

Dowiedzieliśmy się, że Ojciec świadczy o Jezusie. Chrystus jest 

sprawiedliwym  Sługą, wypełniającym  swoje posłannictwo – przyszedł na 

ziemię, aby nas zbawić. Zobaczyliśmy przykłady posłuszeństwa i pokory

 Jezusa, sprawiedliwego Sługi. Ale Jezus jest nie tylko Sługą, On jest Kimś 

więcej.  

Podsumowanie treści 

Jezus Chrystus – sprawiedliwy Sługa, jest wzorem posłuszeństwa i pokory 

wobec woli Ojca. Bóg podczas chrztu w Jordanie i przemienienia na górze 

Tabor dał o Nim świadectwo, że Jezus jest  Jego Synem umiłowanym, w którym  

Bóg ma upodobanie. Bóg nakazał nam słuchać swojego Syna. Jezus posłuszny 

Ojcu daje nam wzór i przykład całkowitego posłuszeństwa Bogu i wzywa nas 

do wypełnienia woli Bożej w naszym życiu. 


