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Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.

Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz
Naucz ufać miłości Twej, Panie
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

9. Jedyna taka Księga
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
  przypomnienie podstawowych wiadomości na temat Pisma Świętego,
  rozpoznawanie Biblii jako listu Boga do człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:

  na podstawie zdobytych wiadomości własnymi słowami uzasadnia, dlaczego 
Biblia jest Księgą Świętą,

  wyjaśnia pojęcie natchnienia biblijnego jako wpływu Boga na człowieka,
  po zakończonym spotkaniu stwierdza, że wyjątkowość Biblii polega na tym, 

że jej autorem jest Bóg oraz natchniony przez niego człowiek,
  na podstawie analizowanego fragmentu uzupełnia tekst z podstawowymi in-

formacjami o Piśmie Świętym.

Pojęcia, postaci 
natchnienie biblijne, Pismo Święte, Biblia.

Wartości 
Biblia listem Boga do każdego człowieka, Biblia – Księgą świętą.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) list Boga do człowieka,
3) informacje o Biblii,
4) określenia Pisma Świętego, 
5) notatka,
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6) praca domowa,
7) modlitwa. 

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Duchu Święty, który oświecasz… .

2. Wprowadzenie 
List – katecheta, wprowadzając uczniów w temat, pokazuje kopertę zaadreso-
waną do ich klasy. Prosi jednego ucznia o otworzenie listu i odczytanie go (lub 
sam odczytuje; można tekst podzielić na mniejsze części) 
Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko 
Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz
Znam wszystkie Twoje drogi 
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone 
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz 
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś 
Bo jesteś moim potomstwem 
Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty 
Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie 
Nie jesteś pomyłką 
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze 
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania 
Jesteś cudownie stworzony 
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki 
I byłem pomocny w dniu Twoich narodzin 
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy Mnie nie znają 
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości 
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć 
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem 
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić 
Bo jestem Ojcem doskonałym 
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki 
Zaopatruję Cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby 
Moim planem jest dać Ci dobrą przyszłość
Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną 
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... 
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości 
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra 
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością 
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Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie 
I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe 
Jeśli będziesz Mnie szukał z całego serca, znajdziesz Mnie 
Rozkoszuj się Mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce 
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia 
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić 
To we Mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę 
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich Twoich smutkach 
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie 
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca 
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu 
I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi 
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa 
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie 
On jest wiernym odbiciem Mnie samego 
Przyszedł, by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie 
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów 
Jezus umarł, żebyśmy – Ty i Ja – mogli zostać pojednani 
Jego śmierć była najwyższym wyrazem Mojej miłości do Ciebie 
Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć Twoją miłość 
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz Mnie samego 
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od Mojej miłości 
Przyjdź do Mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało 
Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę 
Ale czy Ty… chcesz być moim dzieckiem?”
Czekam na Ciebie 

 Kocham Cię, Twój Ojciec. 
 Bóg Wszechmogący1

Puenta
Każdy z nas lubi dostać list, bo jest nam miło, gdy ktoś o nas pamięta. Przeważnie 
kiedy go otrzymamy, to sprawdzamy, kto napisał, i w pierwszej kolejności otwie-
ramy ten od najbliższej nam osoby. Czytamy go od początku do końca, czasem 
nawet kilka razy. Pan Bóg także zostawił nam swój list, w którym pragnie ukazać, 
jak bardzo nas kocha. Tym listem Boga do każdego z nas, jest Pismo Święte. Nie-
stety, nie każdy po Jego otrzymaniu, otwiera go. Czasem zdarza się, że ten list 

1 http://chomikuj.pl/mehikos/PREZENTY+OD+PRZYJACI*c3*93*c5*81/SL/Wiara*2c+Religia/Li
st+Boga+do+cz*c5*82owieka*2c+Moje+dziecko,791906243.pdf [dostęp z dn. 3.04.2013 r.]
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Pana Boga trafi a na wiele, wiele lat na półkę. Zastanówmy się zatem, co takiego 
niezwykłego jest w tym liście?

[Alternatywa: Opowiadanie – Lament nie czytanej Biblii2 Roman Brandstaetter; 
nauczyciel prosi uczniów, aby zamknęli oczy i w ciszy, w skupieniu, wysłuchali 
opowiadania].

Stoję na  najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, po-
żółkłe, od wielu lat nie tknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem 
podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat nie dostrzeżona, nieomal 
niewidzialna, spokojnie medytuję na moim niewesołym losem. Tematem moich naj-
częstszych medytacji jest pytanie: po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za 
mnie trzysta złotych, po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przy-
niosłeś do domu? Po co? Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic, przeczytać 
pobieżnie na chybił trafi ł kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie z bogoboj-
nym drżeniem i odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę w księgozbiorze?
Pamiętam, jak raz podczas przyjęcia w  twoim domu, ktoś w  towarzyskiej rozmowie 
błędnie zacytował słowa Chrystusa, ktoś inny je sprostował, a gdy wybuchła między roz-
mówcami sprzeczka, który z cytatów jest właściwy, jeden z adwersarzy prosił cię o przy-
niesienie Pisma Świętego. Podniosłeś głowę i spojrzałeś w moim kierunku. Pomyślałam 
z radością, że wreszcie wybiła moja godzina, że podejdziesz do półek, i wspiąwszy się 
nieco na palcach, ujmiesz mnie za gruby grzbiet i wyciągniesz spomiędzy pożółkłych to-
mów encyklopedii Orgelbranda. Ale próżna była moja nadzieja. Twój wzrok obojętnie 
mnie minął, prześlizgnął się po mnie jak po niewidzialnym duchu, przez ułamek sekundy 
błąkał się po niższych półkach i – zatrzymał się bezradnie na twarzach twoich rozmów-
ców: „Nie wiem, gdzie jest… Nie wiem, gdzie ją postawiłem…” – rzekłeś.
Był czas, gdy przypuszczałam, że nabyłeś mnie po to, by móc w razie potrzeby po-
chwalić się moją obecnością w twojej bibliotece. Teraz dowiodłeś swoją odpowie-
dzią, że  nie miałeś zamiaru stosować wobec mnie snobistycznego nawyku, który 
mimo wszystko mógłby być częściowym wytłumaczeniem mojej egzystencji pod 
twoim dachem. Twoją odpowiedzią rozwiałeś jeszcze jedno moje złudzenie. Nie 
wiesz, gdzie jestem… Zapomniałeś, gdzie mnie postawiłeś… Słowa te  wypowie-
działeś obojętnie, bez niepokoju, który zazwyczaj towarzyszy myślom o przedmio-
tach zaginionych, zawieruszonych, zapodzianych. Z bólem zrozumiałam, że minęła 
mnie wielka szansa wyjścia z tego kraju wygnania, jakim jest dla mnie twój księgo-
zbiór. Czy nigdy nie nastąpi mój exodus? Czy nigdy już nie będę strażować na twoim 
nocnym stoliku, czy nigdy nie spocznę na twoim biurku, przy którym pracujesz, albo 
na twoim stole, na którym krajesz chleb?

2 http://www.ratunek.jasnagora.pl/lament-nie-czytanej-biblii.htm [dostęp dn. 1.03.2013r.] 
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Więc, po  co  kupiłeś mnie, człowieku? Po  co  zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, 
po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co przyniosłeś do domu? Po co?
A potem zdarzyło się coś, co wzbudziło we mnie znowu nadzieję na moje rychłe wy-
zwolenie z zapomnienia, na które mnie lekkomyślnie skazałeś. Twoje jedyne dziecko 
ciężko zachorowało. Wzywałeś lekarzy, sławnych profesorów. Nic nie pomogły le-
karstwa i zabiegi. Dziecko twoje umarło, a ty pogrążony w bólu i rozpaczy siedziałeś 
w swoim gabinecie, w fotelu, przy zapuszczonych zasłonach i nieruchomym wzro-
kiem patrzałeś w mrok zalęgający pokój. Nie mogłeś zrozumieć sensu śmierci two-
jego dziecka, począłeś wątpić o sensie własnego życia, nie umiałeś dociec, dlaczego 
cierpi niewinne dziecko, a grzesznik żyje i bezkarnie tuczy się krzywdą bliźniego, dla-
czego bezlitosny los na ślepo w człowieka uderza. I wtedy serce we mnie gwałtow-
nie zabiło, bo pomyślałam, że właśnie teraz nadeszła chwila, gdy wstaniesz z fotela, 
zapalisz światło elektryczne i zaczniesz mnie szukać, pospiesznie szukać, gorączko-
wym wzrokiem biec będziesz po ozdobnych grzbietach książek, i wreszcie po tylu, 
tylu latach znajdziesz mnie wciśniętą między tomy starej encyklopedii, strząśniesz 
ze mnie siwy pył, otworzysz i wyczytasz w moich wersetach słowa pociechy o życiu, 
śmierci i  nieśmiertelności. I  znowu się rozczarowałam. I  znowu przeżyłam jeszcze 
jedno złudzenie. Ostatnie. Nie wstałeś z fotela i nie zaświeciłeś światła elektryczne-
go. Siedziałeś bez ruchu, pogrążony w rozpaczy z niezliczonymi zapytaniami na us-
tach, które nie umiały ci udzielić odpowiedzi.
Więc, po  co  kupiłeś mnie, człowieku? Po  co  zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, 
po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co przyniosłeś do domu? Po co?
A potem umarła twoja żona, a ty ugiąłeś się pod nowym ciosem, stałeś się niedołęż-
nym starcem, przestałeś wychodzić na miasto i tylko przechadzałeś się po pustym 
mieszkaniu, od  czasu do  czasu przystawałeś w  oknie, patrzałeś na  ulicę, na  spie-
szących przechodniów, nie rozumiejąc, po  co  oni żyją, po  co  sam jeszcze żyjesz 
i po co istnieje świat.
I pewnego dnia umarłeś.
Szybko zjawili się spadkobiercy i  likwidując mieszkanie, kiwali smutnie głowami 
nad twoim doczesnym majątkiem. Jeden znalazł mnie wśród książek zrzuconych 
bezładnie na podłogę. Schylił się, podniósł mnie i obejrzał, otrzepał mnie z grubej 
warstwy pyłu i  rzekł drżącym od  tkliwego wzruszenia głosem do  stojącego obok 
młodzieńca: „Widzisz? Twój stryj nieboszczyk, Panie świeć nad jego duszą, był po-
bożnym człowiekiem. Miał Biblię. Weź sobie z niego przykład”].

3. Rozwinięcie 
Formularz z  elementami plastycznymi – zadaniem uczniów jest przeczytanie 
tekstu z  podręcznika dla ucznia, a  następnie uzupełnienie zdań i  zaprojekto-
wanie okładki Pisma Świętego na podstawie fragmentu: „Twoje słowo jest lam-
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pą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. (Ps 119, 105). Formularz można 
wkleić lub przerysować do zeszytu.

………………… inaczej Pismo Święte – święte dlatego, że jej autorem jest 
……………………, który do jej spisania wybrał ludzi, którzy pod natchnie-
niem Ducha Świętego, spisali to, co On chciał nam przekazać. 
Natchnienie to wpływ ……………………………………. . 
W Biblii jest napisane to wszystko, co Bóg chciał ludziom o sobie powiedzieć 
od stworzenia świata do początków ………………………………………… .
Księga ta powstawała przez ponad ………………………………………… .
Czytanie tej Księgi Świętej daje nam ……………………. …………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….…………………… .

Zaprojektuj okładkę Pisma Świętego na podstawie słów:
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.

Puenta
Biblia jest Księgą Świętą. Jest to Księga wyjątkowa, ponieważ zawiera Objawie-
nie Boże, które przyszło do ludzi. Pismo Święte daje nie tylko wiedzę o Bogu, czy 
przynosi nowinę od Niego, lecz przede wszystkim wskazuje drogę prowadzą-
cą do  Niego. Chociaż Pismo Święte jest adresowane do  wszystkich, to  jednak 
w czasie słuchania lub czytania Pisma Bóg mówi do każdego z nas oddzielnie. 
Dlatego w domu odszukajcie Pismo Święte, a po uzgodnieniu z rodzicami połóż-
cie na honorowym miejscu. 
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4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Pismo Święte to wyjątkowa Księga, która zawiera słowa Boga skierowane do każ-
dego człowieka. Przestrzeganie tych słów pomaga nam w drodze do zbawienia.

6. Praca domowa 
Wybrane polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu lub Psalm 138.

Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich: 
będę śpiewał Ci wobec aniołów. 
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. 
I będę dziękował Twemu imieniu 
za łaskę Twoją i wierność, 
bo wywyższyłeś ponad wszystko 
Twoje imię i obietnicę. 
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, 
pomnożyłeś siłę mej duszy. 
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, 
gdy posłyszą słowa ust Twoich; 
i będą opiewać drogi Pańskie: 
Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka. 
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Gdy chodzę wśród utrapienia, 
Ty zapewniasz mi życie, 
wbrew gniewowi mych wrogów; 
wyciągasz swą rękę, 
Twoja prawica mnie wybawia. 
Pan za mnie [wszystkiego] dokona. 
Panie, na wieki trwa Twoja łaska, 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!


