
Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka.

Przeczytajcie tekst z podręcznika, strona 127 – 129. (Temat 39)

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską. Obdarza nas darami i pomaga tym, którzy Go o to proszą. Jezus

mówił o Nim w swoim nauczaniu.

Duch Święty zstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu.

W czasie chrztu Jezusa w Jordanie ukazał się Duch Święty pod postacią gołębicy, a z nieba odezwał się głos

Boga potwierdzający, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem.

Przed swoją męką i śmiercią zapowiadał apostołom, że ześle im Parakleta – Pocieszyciela i Obrońcę. Duch

Święty miał pocieszyć apostołów po odejściu Jezusa oraz natchnąć ich odwagą do głoszenia Dobrej Nowiny.

„W owym czasie przyszedł Jezus

z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana

chrzest w Jordanie. W chwili gdy

wychodził z wody, ujrzał rozwierające się

niebo i Ducha jak gołębicę, zstępującego

na Niego. A z nieba odezwał się głos:

«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie

mam upodobanie»”

Mk 1, 9-11

- Co Jezus przyjął od Jana w rzece Jordan?

- Co ujrzał Jezus, gdy wychodził z wody?

- Co powiedział głos z nieba?

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień

Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy

razem na tym samym miejscu. Nagle dał

się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,

w którym przebywali. Ukazały się im też

języki jakby z 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.”

Dz 2, 1-4

- Gdzie przebywali apostołowie?

- Co apostołowie usłyszeli?

- Czym napełnił się dom, w którym przebywali

apostołowie?

- Co zobaczyli?

- Co się stało z językami ognia?

- Co się stało z apostołami po tym,

jak spoczęły na nich języki ognia?



Jezus wypełnił obietnicę i zesłał Ducha Świętego na apostołów. Ich wiara została umocniona i stali się

gotowi do głoszenia Ewangelii.

Symbolami Ducha Świętego są – gołębica, ogień, woda i wiatr. Symbole te przypominają, w jaki sposób Duch

Święty działa w życiu chrześcijanina.

NOTATKA

PRACA DOMOWA

Naucz się na pamięć darów Ducha Świętego.

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar męstwa

5. Dar umiejętności

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej.

Duch Święty jest obecny w każdym z nas od chwili chrztu. Obdarza nas

umiejętnością modlitwy, łagodnością, pomaga wybierać dobro, oczyszcza, uczy

wierności. Oświeca nas, pokazuje jak pełnić wolę Boga. Pomaga wytrwać w dobrych

postanowieniach. Ze szczególnymi darami przychodzi do nas w sakramencie

bierzmowania.


