czarów i spirytyzmu; bezbożności, która wyraża się w kuszeniu
Boga w słowach lub czynach, w świętokradztwie, które profanuje osoby lub rzeczy święte, przede wszystkim Eucharystię;
w symonii, która oznacza nabywanie lub sprzedawanie rzeczy
duchowych; ateizmu, który odrzuca istnienie Boga, opierając
się na błędnej koncepcji autonomii ludzkiej; agnostycyzmu, który twierdzi, że o Bogu nie można nic powiedzieć i jest równoznaczny z indyferentyzmem lub ateizmem praktycznym.

33. Wierność przymiotem Boga
– Bóg Odkupicielem człowieka
1. Cele lekcji – wymagania ogólne
• pogłębienie rozumienia wierności Boga wobec człowieka,
• wskazanie na rolę Jezusa Odkupiciela, w którym wypełniają się Boże
obietnice.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
• w oparciu o treści lekcji podaje biblijne przykłady wierności Boga wobec
człowieka,
• samodzielnie tłumaczy biblijną naukę o zmartwychwstaniu,
• na podstawie analizy tekstów biblijnych wyjaśnia, dlaczego w osobie Jezusa
spełniły się Boże obietnice dane człowiekowi,
• omawia przymioty Boga zawarte w Psalmie 16,
• na podstawie nauczania katechizmowego charakteryzuje związek między
zmartwychwstaniem Jezusa a naszym zmartwychwstaniem.
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KKKK 444-445

3. Pojęcia, Postaci
• zmartwychwstanie,
• wierność,
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•
•

Boże obietnice,
Odkupiciel.
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4. Wartości
• wdzięczność Bogu za Jego wierność.
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5.
•
•
•
•

Schemat lekcji
definicja wierności,
Bóg wierny swoim obietnicom,
spełnienie Bożych obietnic w Jezusie,
zmartwychwstanie.

6. Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – karty dialogowe OH. Nauczyciel rozdaje uczniom karty dialogowe OH z różnymi obrazami z życia codziennego. Następnie prosi uczniów,
by każdy z nich dokończył zdanie, odnosząc się do treści karty: „Wierność
jest jak …….”. Po wykonaniu ćwiczenia, uczniowie kolejno czytają dokończone zdanie. Podsumowanie: wierność, zachowanie zgodności między słowami a czynami, postępowanie zgodne z wyznawanymi zasadami. [dostęp
12 czerwca 2013], dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/85106,
wiernosc,haslo.html,
Rozwinięcie tematu
Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie czytają Psalm 16 (zob. podręcznik
„Mów Panie”). Następnie nauczyciel zadaje pytanie: jak psalmista określa Boga?
Nauczyciel zapisuje na tablicy niedokończone zdanie: „Bóg jest ……………”.
Prosi uczniów o podanie przymiotów Boga, które zapisuje również na tablicy.
Podsumowanie: psalmista, przez szacunek, nie używa wprost imienia Boga Jahwe,
ale zastępuje Je określeniami opisowymi.
Metoda – praca w grupach. Nauczyciel pyta uczniów:
1) jakie obietnice Bóg dał człowiekowi?
2) czy te obietnice się spełniły?
3) w jaki sposób Bóg spełnił swoje obietnice?
Boże obietnice wypełniły się najpełniej w osobie i dziele Jezusa. Nauczyciel
tworzy dwu, trzyosobowe osobowe grupy; każda otrzymuje egzemplarz Pisma
Świętego i tabelkę do wypełnienia (załącznik 1). Uczniowie wyszukują fragmenty
i próbują dopasować do nich wydarzenia z życia Jezusa. W przypadku trudności

Zakończenie
Tekst „Zapamiętaj”.
Notatka
Definicja wierności; duża tabelka z tablicy.
Korelacja z edukacją szkolną
1) sztuka – obrazy zmartwychwstania,
2) język polski – przykłady wierności w przyjaźni i miłości.
7. Inne możliwości realizacji
Można zastosować tabelę uzupełnioną siglami z Ewangelii (załącznik 2)
8. Alternatywne teksty do wykorzystania na lekcji

PRZECZYTAJ

Bóg jest wierny
Wierność Boga to niezmienność Jego miłości. Ta stała miłość
dostosowuje się jednak do zmienności człowieka. Ilustrację
tego może stanowić przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec kochał go przed odejściem z domu, w czasie pobytu poza
domem i po powrocie do bliskich. Przejawy tej niezmiennej
miłości były jednak różne, dostosowane do zmieniającego się
zachowania syna. Najpierw Ojciec uszanował jego decyzję i dał
należną mu część majątku. Kiedy syn roztrwonił wszystko, żyjąc rozrzutnie, miłość powstrzymywała ojca przed udzieleniem
mu wsparcia, gdyż to jeszcze bardziej pogrążyłoby go w ruinie
moralnej i z pewnością nie doprowadziłoby do decyzji powrotu
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można posłużyć się tabelką z siglami do Ewangelii (załącznik 2). Podsumowanie:
nauczyciel zbiera odpowiedzi uczniów, tworzy dużą tabelę na tablicy i stwierdza,
że spełnienie obietnic nie miałoby sensu bez zmartwychwstania Jezusa (odnosi się
do fragmentu z 1 Kor 15, 14).
Metoda – praca z tekstem. Wybrani uczniowie czytają głośno teksty z podręcznika o zmartwychwstaniu. Nauczyciel zadaje pytanie: czy wiara w zmartwychwstanie jest łatwa czy trudna? Uczniowie odpowiadają na pytanie, a nauczyciel
omawia i komentuje odpowiedzi uczniów. Podsumowanie: tekst KKKK 204 (zob.
podręcznik „Kościół naucza”).
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do ojcowskiego domu. Po powrocie ojciec okazał synowi swoją
stałą miłość przez przebaczenie, przez przyjęcie z radością do
domu i przez darowanie mu szaty, sandałów i pierścienia (por.
Łk 15, 11-24). W odniesieniu do każdego człowieka miłość Boża
jest stała i wierna. Takiej samej miłości Bóg oczekuje również
od nas.
Kto odwraca się od stałej Bożej miłości, ten skazuje się na cierpienie, tak jak to było z synem marnotrawnym. Podobnie skazuje się na doznawanie zimna ten, kto oddala się od ogniska;
albo też, będzie przebywał w ciemnościach człowiek, który pozaciągał na okna kotary, aby nie wpuścić do wnętrza mieszkania
promieni słonecznych.
Wierność Boża ujawnia się też w dotrzymywaniu obietnic. Bóg
jest wierny danemu słowu, przyrzeczeniom.
O wierności Bożej przypomina nam modlitwa – akt ufności:
„Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz
mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie”.
Ks. Michał Kaszowski, Bóg jest wierny [w:] Teologia w pytaniach i odpowiedziach,
[dostęp 12 czerwca 2013], dostępny w Internecie:
http://www.teologia.pl/m_k/zag02c-19.htm

33. Wierność przymiotem Boga – Bóg Odkupicielem człowieka
Załącznik 1

Obietnice Boga w Piśmie Świętym

Rdz 3, 14-15

Mi 5, 1

Za 9, 9

Ps 110, 1-7

Ps 8, 2-3

Iz 35, 5-6

Ps 41, 5-10

Jak się dokonało wypełnienie obietnicy w osobie Jezusa?

Załącznik 2
Tabela zawierająca sigla biblijne z Nowego Testamentu

Obietnice Boga w Piśmie Świętym

Jak się dokonało wypełnienie obietnic w osobie
Jezusa?

Rdz 3, 14-15

J 19, 25-30

Mi 5, 1

Mt 2, 1

Za 9, 9

J 12, 12-15

Ps 110, 1-7

Mt 22, 41-44

Ps 8, 2-3

Mt 21, 14-16

Iz 35, 5-6

Łk 7, 22

Ps 41, 5-10

J 13, 18-19, J 18, 24

