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o miłoSierdziu Bożym –  
nigdy za dużo, zaWSze WłaściWie

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● pogłębienie rozumienia miłosierdzia;
	● wdrożenie w postawę bycia miłosiernym jak Bóg.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● wymienia najważniejsze przymioty Boga;
	● definiuje pojęcie miłosierdzia;
	● potrafi omówić biblijną koncepcję miłosierdzia.

Wartości
	● wdzięczność za dar miłosierdzia Bożego.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – 5 z 25. Nauczyciel wyświetla plansze z przymiotami Boga (załącznik 1) 
i prosi uczniów, aby spośród nich wybrali pięć, które wydają im się najważniejsze 
lub w ich doświadczeniu Boga odegrały największą rolę. Uczniowie mają możli-
wość zaproponować jeden przymiot, jeśli ich zdaniem na liście jakiegoś brakuje. 
Następnie nauczyciel prosi, aby spośród wybranych pięciu uczniowie wskazali ten, 
który uznaliby za najważniejszy, i uzasadnili ten wybór. Gdy uczniowie wykonają 
zadanie, nauczyciel prosi chętnych uczniów o odczytanie propozycji.

Podsumowanie: teologia opisuje Boga wieloma przymiotami. W codziennym do-
świadczeniu wiary nie wszystkie z tych przymiotów są przeżywane i odkrywane 
przez chrześcijan z jednakową intensywnością. Wydaje się, że takim szczególnie 
przeżywanym i odkrywanym w codzienności przymiotem Boga jest miłosierdzie.
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V  WyobRaźnIa MIłoSIERdzIa

Rozwinięcie tematu
Metoda – symbole. Nauczyciel prosi, aby uczniowie utworzyli grupy liczące po 
4–5 osób i wybrali liderów, którym przekazuje materiały: marker, kartkę for-
matu A4 i symbol graficzny (załącznik 2). Następnie zapisuje na tablicy zdanie: 
„Miłosierdzie jest jak (1), ponieważ (2)” i wyjaśnia, że zadaniem uczniów jest 
uzupełnienie tego zdania przez wstawienie w pole (1) wylosowanego symbolu, 
a w pole (2) wpisanie uzasadnienia, dlaczego miłosierdzie jest jak przedmiot 
z symbolu. Gdy grupy wykonają zadanie, nauczyciel umieszcza prace na tablicy 
i prosi liderów o prezentacje.

Podsumowanie: miłosierdzie można najprościej zdefiniować jako aktywną i zaan-
gażowaną formę współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegają-
cym na bezinteresownej pomocy. W Starym Testamencie miłosierdzie jako przy-
miot Boga wyrażane jest za pomocą trzech rzeczowników: hased, rahamim, hen.

	● hased to stałość i wierność Boga swojej pierwotnej miłości do człowieka;
	● rahamim to matczyna czułość względem człowieka;
	● hen to całkowita darmowość miłości Bożej.

Tak rozumianego miłosierdzia pełen jest Bóg, o czym przypomina św. Paweł, 
pisząc, że „Bóg jest bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4).

Zakończenie
Bez wątpienia miłosierdzie jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniej-
szym przymiotem Boga. Chrześcijaninem w pełni można się stać, jeśli się tego 
miłosierdzia doświadczy i gdy okazuje się to miłosierdzie bliźnim. Nie w dekla-
racjach, lecz w konkretnych działaniach – uczynkach miłosierdzia.

Notatka
Uczniowie formułują notatkę, kończąc poniższe zdania:
Na dzisiejszej lekcji zrozumiałam / zrozumiałem…
Po dzisiejszych zajęciach postanawiam…
Nie do końca jasnym jest dla mnie…

Korelacja z edukacją szkolną
	● etyka – stosunek do słabszych i potrzebujących pomocy w różnych 

systemach etycznych;
	● wiedza o społeczeństwie – pomoc humanitarna.


