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Religia klasa : 1E,1B,1L, 1F.  

 Dzień dobry, 

 Temat : „Przebacz nam nasze winy”- zapis do zeszytu. 

Czym jest modlitwa - "Ojcze nasz".  Dlaczego tak ważne jest w niej wezwanie do 

przebaczenia, na czym ma to polegać?  

1. Zapraszam do odsłuchania  

Klip: 180 sekund - urazy chętnie darować  

https://www.youtube.com/watch?v=UHRN48G3jNc 

Odpowiedz na pytania do zeszytu.  

- Co znaczy urazy chętnie darować?. 

- Skąd bierze się moc do przebaczenia?  

2. Zapraszam do odsłuchania krótkiego świadectwa przebaczenia- Mike Owens 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLg_0PN2TgQ 

Odpowiedz na pytania do zeszytu: 

- W jaki sposób przebaczenie wpłynęło na zmianę obrazu Boga u Mike-a 

-  W jaki sposób Mike przebaczył ojcu?  

- W jaki sposób jego ojciec odpowiedział na to przebaczenie?  

3. Przeczytaj tekst z Ewangelii: Łk 23, 33-34.  

"Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą co czynią".  

Spróbujcie sobie wyobrazić ten moment: Jezus pobity, wymęczony fizycznie                         

i psychicznie, jest przybijany do krzyża. Ból jest nie do zniesienia i ta świadomość, że 

cierpi niewinnie. I w tym właśnie momencie, kiedy wisi - cały cierpiący - przed swoimi 

krzywdzicielami, wypowiada słowa: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią". Modli 

się, nie o to żeby Bóg pokazał sprawiedliwość, zemścił się za jego cierpienie, ale żeby 

przebaczył jego krzywdzicielom. Pomyśl, czy jest ktoś w twoim życiu kto 

niesprawiedliwie ciebie potraktował, sprawił ci ból i cierpisz niewinnie. Co zrobisz 

dzisiaj? Czy pozwolisz żeby ból i cierpienie ciebie niszczyły? Czy postąpisz jak Jezus           

i przebaczysz, oddając wszystko w ręce Boga. A może ty skrzywdziłeś kogoś. Wiesz 

dobrze o tym, wiesz ze powinieneś pójść i przeprosić. Niech słowa Jezusa dadzą ci siłę 

https://www.youtube.com/watch?v=UHRN48G3jNc
https://www.youtube.com/watch?v=ZLg_0PN2TgQ


aby to zrobić. Jezus przebacza każdemu krzywdzicielowi. Popatrz na krzyż, cierpienie       

i śmierć Jezusa. Był to dar miłości samego Boga, który stając się człowiekiem zaniósł na 

krzyż każde cierpienie i zło. I teraz, kiedy ty zmagasz się ze swoim cierpieniem lub 

świadomością że uczyniłeś komuś coś złego, Jezus daje ci siłę żeby przebaczać i prosić     

o przebaczenie. Co zrobisz? Czy pozwolisz mu działać w swoim sercu?  

Pozdrawiam z Panem Bogiem Katarzyna Śmiałek. 


