
Religia kl. IV

Szczęść Boże!

1. Obietnica Pocieszyciela 

Pan Jezus obiecał  apostołom, że po Jego śmierci  i odejściu do nieba ześle im kogoś, kto
będzie ich pocieszał. 

 „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze”. 

Pan Jezus, zwracając się do apostołów, zapowiedział, że ześle Parakleta. Mówił w ten sposób
o  Duchu  Świętym,  Trzeciej  Osobie  Boskiej.  Słowo  „paraklet”  znaczy  „obrońca”,
„orędownik”, a w tym fragmencie oznacza także „Pocieszyciel”, gdyż Jego zadaniem było
pocieszać apostołów po odejściu Pana Jezusa do Ojca. 

2. Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica

3. Obejrzyj film : Zesłanie Ducha Świętego

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I


4. Obietnica Zesłania Ducha

Apostołowie przed zstąpieniem Ducha Świętego byli smutni, pełni lęku i niepewności. Nie do
końca  rozumieli,  co  się  wydarzyło  z  Panem Jezusem.  Niezrozumiałe  były  dla  nich  Jego
śmierć i zmartwychwstanie. Bali się też Żydów i tego, że zostaną potraktowani tak jak ich
Mistrz.

 „Kiedy nadszedł  wreszcie  dzień  Pięćdziesiątnicy,  znajdowali  się  wszyscy razem na  tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i
napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też jakby języki ognia, które się
rozdzielały,  i  na  każdym  z  nich  spoczął  [jeden].  I  wszyscy  zostali  napełnieni  Duchem
Świętym,  i  zaczęli  mówić  obcymi  językami,  tak  jak  im  Duch  pozwalał  mówić.  Gdy  to
usłyszeli [Żydzi], przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i
pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was
przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie
w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich,
którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła»”. (Dz 2,1-11)

5. Dary Ducha Świętego

Tak jak apostołowie otrzymali dary Ducha Świętego, możemy je otrzymać także i my. Duch
Święty daje je po to, byśmy nimi służyli innym. Jest siedem najważniejszych darów Ducha
Świętego, którymi obdarza ludzi: 

 dar mądrości, 

 dar rozumu, 

 dar rady, 

 dar męstwa,

 dar wiedzy (umiejętności), 

 dar bojaźni Pańskiej  

 dar pobożności. 

Duch Święty pomaga także w konkretnych sytuacjach, gdy Go o to prosimy. Pomyślcie, o
jakie dary możecie prosić Ducha Świętego, by pomóc swoim kolegom czy koleżankom.

6. Pokoloruj ilustracje 



Zdjęcia  wykonanej  pracy  proszę  odesłać  do  mnie  na  (do  wyboru):  proszę  wszystkich  o
odpowiedź! 

a) pocztą e-maila: rprofuszss40@gmail.com 

b) mms na nr tel.: 505834551 

c) meseenger: Robert Profus


