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11. Pismo Święte – księgą miłości
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 odkrywanie wartości egzystencjalnej Opatrzności Bożej,
 rozpoznawanie Biblii jako księgi miłości Boga do człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 defi niuje pojęcie Opatrzności Bożej jako opieki Pana Boga nad człowiekiem,
 po zakończonej lekcji wyjaśnia rolę Opatrzności Bożej w życiu człowieka,
 na podstawie zdobytych wiadomości uzasadnia, dlaczego Pismo Święte jest 

księgą miłości Boga do człowieka,
 odwołując się do słów: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale mi-

łość moja nie odstąpi od ciebie”, dowodzi wierności Boga bez względu na sła-
bości i grzechy ludzkie.

Pojęcia, postaci
Opatrzność Boża.

Wartości
Opatrzność Boża opieką Boga nad człowiekiem, Bóg kochającym Ojcem.

Schemat lekcji
1) modlitwa,
2) weź mnie za rękę,
3) Ręka Opatrzności,
4) trwajmy w miłości Boga,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa. 

Propozycja realizacji
1. Modlitwa – piosenka Bo góry mogą ustąpić.

2. Wprowadzenie
Rozmowa kierowana – katecheta odczytuje opowiadanie z podręcznika dla ucz-
nia, a następnie przeprowadza rozmowę kierowaną. Pomocne mogą być pytania:
1) co się stało chłopcu?
2) co zrobił chłopiec, kiedy otworzył oczy po operacji?
3) jak zareagował tata?
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Puenta
Każdemu człowiekowi zdarzają się upadki, te fi zyczne, kiedy się przewrócimy, ale 
również duchowe, kiedy popełniamy jakiś grzech. Naturalną reakcją człowieka jest 
pragnienie, aby ktoś był wtedy blisko nas, żeby wziął nas za rękę i pokazał, że jeste-
śmy dla niego ważni. Tata chłopca z naszego opowiadania ujął jego dłoń i w ten 
sposób okazał mu swoją miłość oraz wsparcie. Pokazał też, że cierpienie jego dzie-
cka jest też ogromnym jego cierpieniem, dlatego poprosił w modlitwie o pomoc 
swojego Ojca – Pana Boga. Podobnie jest z nami. Tak jak tata chłopca, który modlił 
się za niego, także i nasi rodzice modlą się za nas, o czym powinniśmy pamiętać, 
ponieważ chcą dla nas jak najlepiej, i bardzo cierpią, kiedy widzą, że jesteśmy nie-
szczęśliwi. Pan Bóg jest naszym kochającym Ojcem, dlatego pragnie naszego do-
bra, opiekuje się nami i daje nam swoją miłość.

[Alternatywa: można lekcję rozpocząć od  poproszenia uczniów, aby napisali, 
w  jaki sposób możemy troszczyć się wzajemnie o  siebie: w  domu, w  szkole, 
na podwórku].

3. Rozwinięcie
Ręka Opatrzności – katecheta prosi ucznia o odczytanie fragmentu Pisma Świę-
tego:  „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstą-
pi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma 
litość nad tobą”. 
Następnie nauczyciel, podkreślając, iż  Pan Bóg obiecał, że  zawsze będzie się 
nami opiekował i nas wspierał, bo nas kocha, prosi uczniów, aby na małych kart-
kach napisali jedno wydarzenie ze swojego życia, w którym w sposób szczegól-
ny odczuwali miłość, pomoc i opiekę Pana Boga. Uczniowie przyklejają karteczki 
do narysowanej dłoni na dużym szablonie lub umieszczają je na tablicy.
 
Puenta
Pan Bóg wielokrotnie wyciąga do nas rękę, prowadzi nas i opiekuje się nami, tak 
jak to czynił od początku świata, o czym możemy przeczytać w wyjątkowej Księ-
dze, jaką jest Biblia. Ukazuje ona Pana Boga, który jest miłością i który okazywał 
swoją miłość, opiekując się ludźmi we wszystkich wydarzeniach Starego Testa-
mentu. Największym wyrazem Jego miłości jest posłanie swojego Syna na zie-
mię, aby oddał za nas życie po to, byśmy mogli osiągnąć zbawienie i spotkać się 
z kochającym Panem Bogiem w niebie. W obecnych czasach Pan Bóg też obda-
rza nas swoją opieką. Jednym z przykładów Bożej opieki jest uratowanie Jana 
Pawła II. Pomimo zamachu na jego życie, na skutek postrzału dokonanego przez 
tureckiego zamachowca, pomimo ciężkich ran udało się papieżowi przeżyć. 
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Po odzyskaniu zdrowia papież podziękował Bogu za ocalenie życia. Ale Pan Bóg 
czuwa nie tylko nad papieżem, lecz nad każdym z nas. Chociaż może nie zawsze 
potrafi my dostrzec Jego opiekę i prowadzenie, jednak codziennie powinniśmy 
Mu dziękować za to, co czyni dla naszego dobra.

4. Zakończenie
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki
Opatrzność Boża to troska Pana Boga o człowieka, który jest kochany pomimo 
swoich grzechów.

6. Praca domowa
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Aniele Boży.

12. Uczymy się czytać Pismo Święte
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 przedstawienie zasad korzystania z Pisma Świętego,
 nabywanie zdolności odszukiwania wybranych perykop biblijnych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
uczeń:
 po zakończonej lekcji potrafi  odnaleźć i odczytać wybrane perykopy biblijne,
 podaje nazwy wybranych ksiąg Pisma Świętego i imiona ich autorów,
 wie, że bez względu na rodzaj wydania Pisma Świętego zasada odszukiwania 

fragmentów jest taka sama, 
 określa podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.

Pojęcia, postaci
Biblia, sigl, rozdział, wers, perykopa.

Wartości
Biblia szczególną Księgą daną człowiekowi przez Boga.


