14. Biblijna koncepcja
seksualności

II. Zachowanie miłości

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• analiza i interpretacja biblijnego ujęcia seksualności człowieka;
• ukazanie piękna ludzkiej seksualności i jego pozytywnego znaczenia.
2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:
• definiuje biblijne pojęcie seksualności;
• swoimi słowami określa, w jaki sposób Biblia ujmuje ludzką seksualność;
• po analizie tekstu wymienia podstawowe skłonności seksualne i zna pozytywne spojrzenie na nie;
• wskazuje w Biblii perykopy mówiące o Bożym działaniu w dziedzinie seksualności człowieka;
• swoimi słowami wyjaśnia terminy: „czyste współżycie” i „skaza grzechu”.
3. POJĘCIA, POSTACI
• seks.
4. WARTOŚCI
• odpowiedzialność za siebie i innych w sferze seksualnej,
• świadomość znaczenia życia seksualnego człowieka.
5. SCHEMAT LEKCJI
• Kościół o seksie,
• Biblia o sferze seksualnej człowieka.
6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: KOŚCIÓŁ
O SEKSIE; prosi uczniów o wypowiedzi na ten temat; odpowiedzi uczniów
hasłowo zapisuje na tablicy. Mogą się pojawić stwierdzenia, że seks jest zły, że
Kościół wszystkiego zabrania, że seks jest tylko po to, żeby mieć dzieci. Po zebraniu wypowiedzi uczniów nauczyciel mówi, że źródłem nauczania Kościoła jest
98

Pismo Święte. Celem dzisiejszej lekcji jest analiza i interpretacja biblijnego ujęcia
seksualności człowieka.

Zakończenie
Nauczyciel powraca do opinii uczniów zapisanych na początku lekcji. Podaje
wnioski na koniec lekcji: w Piśmie Świętym sfera seksualna człowieka ukazana jest jako sfera bardzo ważna, dobra i wartościowa. Współżycie seksualne jest
scementowaniem i połączeniem dwojga ludzi. Bóg sprzeciwia się niewłaściwej
realizacji życia seksualnego poza małżeństwem, które jest związkiem miłości
mężczyzny i kobiety. Seks pozamałżeński jest zły, ponieważ jest przeszkodą do
osiągnięcia czegoś lepszego.
Notatka
Pod tematem lekcji uczniowie wklejają wypełnione karty pracy.

II. Zachowanie miłości

Rozwinięcie tematu
Metoda – karta pracy. Nauczyciel prosi uczniów, aby utworzyli pary; każda
otrzymuje Pismo Święte i kartę pracy (załącznik 1 – czysta karta pracy dla uczniów i karta z odpowiedziami). Zadaniem uczniów jest napisanie informacji o sferze seksualnej człowieka na podstawie wybranych fragmentów biblijnych (każdy
uczeń wypełnia swoją kartę pracy). Po wykonaniu zadania wybrani uczniowie
czytają po jednym fragmencie biblijnym i podają swoją interpretację tego fragmentu. Nauczyciel krótko komentuje każdą wypowiedź.
Podsumowanie: sfera seksualna człowieka pochodzi od Boga. Seks jest ważny
i dobry, może być jedynie źle wykorzystany. Bóg nie tylko stworzył płciowość, ale
tak ją ukształtował, aby człowiek miał pasjonujące życie seksualne. Bóg udzielił
wskazówek na ten temat w „podręczniku użytkownika” – Biblii.

Korelacja z edukacją szkolną:
a) wychowanie do życia w rodzinie – wczesne kontakty seksualne,
b) j. polski – interpretacja tekstu biblijnego,
c) biologia – sfera seksualna człowieka.
7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Nauczyciel może wykorzystać do pracy na lekcji teksty biblijne i teksty „Nauczania Kościoła” zaproponowane w podręczniku.
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8. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA

II. Zachowanie miłości

MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW, Mszał rzymski dla diecezji polskich
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Boże, Ty swoją potęgą stworzyłeś wszystko z niczego i wprowadziłeś ład na początku wszechświata, a stworzywszy człowieka na Twoje podobieństwo, dałeś mężczyźnie
kobietę, jako nieodłączną pomoc, aby we dwoje stanowili jedno ciało. Ty pouczyłeś nas,
że tej jedności przez Ciebie ustanowionej nigdy nie wolno rozłączać.
Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński tak wielką i świętą tajemnicą, że wspólnota
zaślubionych jest obrazem związku Chrystusa z Kościołem.
Boże, z Twojej woli żona łączy się z mężem, a związek ten ustanowiony na początku dziejów ludzkości otrzymał od Ciebie tak wielkie błogosławieństwo, że nie zniweczył go ani grzech pierworodny, ani kara potopu.
Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę, która zawarła związek małżeński, a teraz
prosi o błogosławieństwo, obdarz ją łaską miłości i pokoju, naucz wstępować w ślady świętych kobiet, których pochwałę głosi Pismo Święte. Niechaj się cieszy zaufaniem
męża, a mąż jej, uznając jej równość we wspólnym życiu i powołaniu do łaski, niech ją
otacza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował swój Kościół.
Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje (wszyscy) wytrwali w wierze i postępowali
według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowują czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii, niech głoszą wszystkim Chrystusa.
(Niech radują się dziećmi, którym przekażą życie, i będą dla nich dobrymi rodzicami,
niech doczekają się wnuków). Spraw także, aby u schyłku swych lat przeszli do życia
błogosławionych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

