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36. Jezus objawia nam Ojca

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• poznanie prawdy wiary o Trójcy Świętej, o Bogu Ojcu objawionym 

przez Syna;

• uwrażliwianie na słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i celebrowane 

w liturgii;

• zapoznanie z Jezusem Chrystusem, który będąc Słowem Boga, w cza-

sie liturgii słowa rozmawia ze zgromadzonymi i Pisma im wyjaśnia;

• nauka nawiązywania dialogu z Bogiem i udzielania odpowiedzi na Jego 

apel; 

• ukazanie ogólnych zarysów historii zbawienia jako działania miłosier-

nego Boga w dziejach świata i ludzi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• zna prawdę o Trójcy Świętej;

• wymienia Osoby Trójcy Świętej; 

• wyjaśnia, co znaczy, że Bóg jest Duchem, że jest Miłością, jest wiecz-

ny, wszechwiedzący, wszystko może;

• zna modlitwę Chwała Ojcu;

• potrafi opowiedzieć, jakimi etapami Bóg objawiał siebie człowiekowi, 

co to znaczy, że przez Jezusa objawił się w pełni i najdoskonalej; 

• zna pieśni: Pod Twą obronę i Bóg jest Miłością.

Pojęcia, postaci:

Trójca Święta, Bóg Ojciec, Objawienie Boże.

Wartości:

wiara, miłość, uwielbienie Boga. 

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Ojcze nasz, Główne prawdy wiary. 

1. Lekcję można rozpocząć od pokazania zdjęć rodziców z dziećmi i zdjęć 

ojca, matki, dziecka. Zachęcić do namysłu, skąd możemy dowiedzieć się 
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czegoś o innych, o dorosłych. Należy doprowadzić do wniosku, że naj-

więcej dowiadujemy się o kimś od jego domowników, gdy poznajemy 

miejsce jego zamieszkania, bliskich itp.

2. Przekazanie informacji, że najwięcej o Bogu Ojcu wiemy od Jezusa, 

Jego Syna. Odczytanie na głos tekstu z „Zapamiętaj” i próba zapamię-

tania choćby jednego zdania z podanego w podręczniku fragmentów 

z Nowego Testamentu, s. 107 (J 1, 18;  Hbr 1, 1–3).  

3. Rozmowa na temat ilustracji otwartej księgi, s. 105. Wytłumaczenie: 

Jezus objawił nam wszystko. Mówił, że Bóg jest miłością. 

4. Można przypomnieć podstawowe modlitwy pacierzowe i omówić ich 

treść pod kątem tego, co mówią one o Bogu. Kim jest Bóg? Omówić 

treść Modlitwy Pańskiej, Aktu żalu (Bóg przebacza), Aktu miłości (kocha 

tak bardzo, że nazywany Go Miłością), Aktu nadziei (wierny, wszech-

mocny, miłosierny). Powiedzieć uczniom, że Bóg jest jeden, ale w trzech 

Osobach, wyjaśnić symbol trójkąta, także z promieniami (Jego działanie 

wszystko przenika), znak oka (Bóg czuwa, wszystko wie). Wypisać wraz 

z dziećmi na tablicy w tabelce:

JAKI BÓG JEST?                          JAKI NIE JEST?

5. Można na lekcji wykonać doświadczenie: W dużym naczyniu przy-

nieść wodę i próbować przelać ją do bardzo małego naczynia. W ten 

sposób ukazać dzieciom, że swoim ograniczonym umysłem nie jeste-

śmy w stanie poznać Boga. Nasz umysł jest jak szklanka, w którą ktoś 

chciałby przelać ocean. Takim umysłem próbujemy pojąć Pana Boga. 

Można przy okazji powtórzyć definicję katechizmową, kim jest człowiek. 

Koniecznie poruszyć problem, co to znaczy, że człowiek posiada rozum 

i wolną wolę. Omówić temat z dziećmi na przykładach z ich życia.

6. Odczytanie i wyjaśnienie tekstu z „Zapamiętaj”. Powtórzenie: Co może-

my powiedzieć o Bogu? Wprowadzenie do modlitwy dziękczynnej: dzięku-

jemy Bogu, że objawił nam siebie. Wytłumaczenie tego, wielbienie Boga. 

7. Wykonanie ćw. 1 ze s. 106. Podkreślenie, że Miłość Miłosierna jest 

najważniejszym przymiotem Boga. 

8. Nauka / przypomnienie modlitwy Chwała Ojcu.

9. Prezentacja tekstu pieśni i nauka śpiewu: Bóg jest Miłością; Pod Twą 
obronę, Ojcze na niebie. 
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10. Zadania powtórzeniowe, odpowiedzi na pytania, omówienie odpo-

wiedzi: 

• Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?  

Odpowiedź: Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszyst-

kie rzeczy z niczego.

• Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?  

Odpowiedź: Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha 

wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie swoje 

stworzenia.

• Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?  

Odpowiedź: Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

• Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?  

Odpowiedź: Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy. 

• Kim jest człowiek?  

Odpowiedź: Człowiek jest stworzeniem Bożym, które posiada ciało 

i duszę nieśmiertelną.

• Do kogo jest podobna dusza ludzka?  

Odpowiedź: Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest du-

chem, ma rozum, wolną wolę, umie kochać i pragnie miłości, dusza 

ludzka nigdy nie umiera.

• Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?  

Odpowiedź: Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga 

kochał, pełnił jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie, we wspólnocie 

z Nim.

• Czym Bóg różni się od człowieka? Spróbuj opisać, jaki jest Bóg.

• O jakich cechach Boga mówią Akty wiary, nadziei, miłości i żalu. Przy-

pomnij sobie ich treść, naucz się ich na pamięć.

• Narysuj coś, co zilustruje prawdę, że Bóg jest Miłością. 

• Naucz się pieśni: Bóg jest Miłością. Na jej wzór napisz swoją modlitwę, 

w której uwielbisz Boga i podziękujesz Mu za to, że nam się objawił. 

Skorzystaj z treści zawartej w zwrotkach pieśni. 


