Szanowni Państwo, Wielebni Księża, Czcigodne Siostry, Koledzy
Katecheci.
Zapraszamy do kin na kolejną cześć niezwykłej historii,
która mogła zdarzyć się wszędzie. „Bóg nie umarł: Światło w
ciemności” to historia jakże aktualna - w Stanach Zjednoczonych,
Europie, Polsce. Opowieść o wierze, nadziei i miłości. O tolerancji
i przebaczeniu, ale także o wątpliwościach i porażce.
Oddajemy do Waszej dyspozycji garść materiałów, kilka pomysłów na lekcję religii dla młodzieży licealnej i starszych uczniów
szkoły podstawowej.
Zapraszamy do kin i życzymy dobrego seansu!
Zespół Monolith Films

KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
NA PODSTAWIE FILMU „BÓG NIE UMARŁ: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI”.
Lekcje religii poprzedzone są wspólnym wyjściem na seans filmowy.

Cele katechetyczne, wymagania ogólne:

- przypomnienie wiedzy o reformacji i jej konsekwencjach - istnieniu różnych kościołów chrześcijańskich i różnic
pomiędzy nimi oraz wspólnego fundamentu jakim jest Bóg;
- uświadomienie znaczenia podstawowych cnót jakimi są Wiara, Nadzieja i Miłość.

Treści, wymagania szczegółowe. Uczeń:

- wie i rozumie różnice w strukturze kościołów chrześcijańskich;
- rozumie pojęcie celibatu;
- rozumie, że pomimo różnic wszystkich chrześcijan łączy wiara w jednego Boga;
- potrafi wymienić trzy Cnoty Boskie i podać przykłady z życia w ich stosowaniu.

LEKCJA PIERWSZA
Modlitwa: Ojcze nasz....

Przebieg lekcji:

Nauczyciel po odmówieniu modlitwy przypomina, że wszyscy chrześcijanie wierzą w tego samego Boga. Przywołuje przykłady pokazane w kilku popularnych filmach, w których też występowali pastorzy i księża: „Dr Quinn”,
„Domek na prerii”, „Szatan z siódmej klasy”. Klasyka gatunku. Dzieci rozumieją różnicę między księdzem
katolickim a pastorem protestanckim jego funkcje w Kościele.

Następnie dzieli klasę na trzy grupy - przedstawiciele grup losują kartki, na których są wypisane cnoty - Wiara,
Nadzieja i Miłość.
Każda z grup ma za zadanie na podstawie filmu pokazać jak te cnoty przejawiają się u poszczególnych bohaterów
filmu: Pastor Dave, Keaton, pastor Jude i inni.

Grupy pracują samodzielnie - następnie ich przedstawiciele dokonują prezentacji.
Na tablicy w kolumnach Wiara, Nadzieja i Miłość wypisane zostają imiona bohaterów oraz krótkie informacje na
temat „identyfikacji cnót w ich postępowaniu”.
W przypadku różnicy zdań nauczyciel moderuje dyskusję, w której wyjaśniane są różnice zdań pomiędzy
uczniami.

Praca domowa:

Czy znacie podobny konflikt jak pomiędzy uczelnią a społecznością chrześcijańską, pastorem Davem, który
wydarzył się w otaczającej was rzeczywistości. Opiszcie go i sposób rozwiązanie bądź nie.

LEKCJA DRUGA
Na rozpoczęcie lekcji nauczyciel czyta dzieciom „Hymn o Miłości”
1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość

Przebieg lekcji:

Po przeczytaniu listu, który w większości kojarzony jest z uroczystościami zaślubin nauczyciel zwraca uwagę na
jego szerszy kontekst. Przypomina scenę z filmu, w której pastor tłumaczy wiernym jak ważna jest miłość, że jest
to podstawa nauczania Jezusa Chrystusa. Przypomina też scenę, w której Josh tłumaczy, że we wszystkich
trudnych sprawach - najpierw łaska, potem sprawiedliwość. Najpierw przebaczenie, potem dopiero
konsekwencje.

Nauczyciel prosi uczniów aby zastanowili się, w którym momencie następuje zwrot akcji w filmie. Kiedy sprawy
zaczynają mieć dobry obrót, przestają narastać złe emocje i wypadki. Miłosierdzie, miłość i przebaczenie
pozwala rozwiązać konflikty.
Co mogłoby się stać bez tego?
Następnie klasa dzielona jest na 3 grupy, które będą próbowały napisać „czarny scenariusz” zakończenia tej
historii jeśli zabrakłoby w niej miłości i przebaczenia.
Grupa pierwsza - co stałoby się podczas procesu o kościół?

Grupa druga - co by było, gdyby podczas demonstracji pastor nie obwieścił swojej decyzji o zaniechaniu walki?

Grupa trzecia - jak potoczyłyby się losy Adama i Keaton, gdyby nie przyznał się do winy lub nie uzyskał
przebaczenia od pastora?

Praca domowa:

Zastanów się, czy w swoim życiu nie zaniechałeś przebaczenia i czy przypadkiem nie czas jeszcze na naprawę
sytuacji.

