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Ewangelia 
Starego Testamentu

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
–  zainteresowanie przesłaniem biblijnych ksiąg prorockich i aktualnością ich 

treści;
–  zapoznanie z proroctwem zawartym w Księdze Izajasza, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na proroctwa mesjańskie.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
–  wyróżnia w Piśmie Świętym księgi prorockie zawierające Boże napomnienia 

i słowa nadziei;
–  omawia okoliczności powstania i złożoność Księgi Izajasza oraz streszcza jej 

zasadnicze tematy;
–  wyjaśnia, dlaczego prorok Izajasz bywa nazywany Ewangelistą Starego Testa-

mentu;
–  na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wskazuje proro-

ctwa Izajasza odnoszące się do Jezusa.

Pojęcia, postaci:
biblijny prorok, Izajasz, Detero-Izajasz, IV Pieśń Sługi Pańskiego, Tryto-Izajasz.

Wartości: 
pojednanie z Bogiem, miłość uzasadnieniem ofi ary Chrystusa, ufność Bogu 
wiernemu swym obietnicom.

Propozycja realizacji:

1. Sprawdzenie wiadomości z poprzedniej lekcji: Co oznacza wyraz prorok?  
Kogo możemy nazywać prorokiem? Wymień znanych proroków? Do czego 
wzywali prorocy?

2. Nauczyciel, wprowadzając w temat, mówi o księgach prorockich, ukazuje 
podział na czterech proroków większych i dwunastu proroków mniejszych. 
Wszystkich ksiąg prorockich jest osiemnaście (w tym Księga Jonasza i La-
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mentacje). Księgi powstawały w różnym czasie. Tak jest w przypadku Księgi 
Proroka Izajasza. 

3. Notatka do zeszytu: 
 W Starym Testamencie znajduje się osiemnaście ksiąg prorockich. Wśród 

nich na szczególną uwagę zasługują Księgi Proroków Izajasza, Jeremiasza, 
Ezechiela, Daniela. W Izraelu prorocy mówili w imieniu Boga, wzywali do 
skruchy za grzechy i nauczali o Bogu. W wielu wypadkach przepowiadali 
przyszłe wydarzenia, np. karę za niewierność Bogu – niewolę, czy przyjście 
Mesjasza – wyzwolenie ludu.

4. Uczniowie czytają tekst z podręcznika wraz z fragmentem Iz 5, 1–7 i odpowia-
dają na pytania z sekcji zastanów się. Nauczyciel wyjaśnia, że czas powstania 
księgi obejmuje niewolę babilońską. Zostaje zniszczona Świątynia, ludzie 
uprowadzeni do Babilonu, i w tym czasie, przez nauczanie prorockie, Bóg 
daje obietnicę wyzwolenia, która przyjdzie przez Sługę Pańskiego. 

5. Odczytanie czterech pieśni Sługi Pańskiego – z Biblii lub kartek z tekstem 
biblijnym wręczonych czterem osobom. Analiza: Z czym kojarzą się te frag-
menty? O kim mówią?

6. Notatka do zeszytu: 
 Księga Proroka Izajasza jest nazywana Ewangelią tzn. Dobrą Nowiną Starego 

Testamentu, gdyż najdokładniej opisuje osobę Sługi Pańskiego, Mesjasza, 
który wybawi lud z niewoli i pojedna człowieka z Bogiem. To pojednanie 
dokona się przez cierpienie i miłość.

Modlitwa: Odczytanie Iz 60, 1–6 (podręcznik ucznia).

Pisemna odpowiedź na pytania z sekcji zastanów się.

Korelacja z innymi przedmiotami:
	język polski – profetyzm w literaturze;
	godziny do dyspozycji wychowawcy – budowanie postawy optymizmu 

w zwycięstwo dobra, prawdy i sprawiedliwości, ukazywanie nieodzowności 
ponoszenia ofi ar na tej drodze.
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