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Wstęp

Drodzy Uczniowie!

Kilka miesięcy temu przyjęliście po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii 
Świętej. Był to dla Was i dla Waszych Rodziców dzień wyjątkowy i pełen radości. 
To początek wielkiej przygody, jaką jest życie w komunii z Panem Jezusem. 
Wasze serca stały się jak tabernakulum, w którym możecie nieść Chrystusa 
do Waszych Rodzin i szkół, do wszystkich ludzi, z którymi spotykacie się 
w codziennym życiu. Nieść Chrystusa to przywilej, a jednocześnie zadanie. 
Dzięki Wam mogą spotkać Jezusa ludzie, którzy Go jeszcze nie znają. 

W tym roku szkolnym otrzymujecie nowy podręcznik do klasy czwartej. 
Są w nim spisane treści, dzięki którym dowiecie się, jak być posłańcami Pana 
Jezusa w naszych czasach. Czytając go, poznacie również historię nieustannej 
miłości Pana Boga do człowieka spisaną w Starym Testamencie. Mądrość 
płynąca z opisanych tam wydarzeń jest nadal aktualna. Pomaga nam ona 
pięknie żyć w przyjaźni z Bogiem i przypomina, że w naszych rodzinach Bóg 
powinien być zawsze na pierwszym miejscu. To jedyna droga prowadząca do 
świętości poprzez szczęśliwe i pełne radości życie.

Niech nasi patronowie, św. Anna i św. Jacek, nieustannie wstawiają się 
u Boga za Wami, Waszymi Rodzicami, Katechetami i wypraszają, aby w Wa-
szych Rodzinach i otoczeniu nieustannie mieszkał Chrystus. W Roku Rodziny 
z serca Wam błogosławię. 

 † Andrzej Czaja
 biskup opolski

Opole, dnia 26 lipca 2014 r.
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I. Bóg daje nam się poznać

1. Katecheza drogą poznania Boga

Pełni radości, z uśmiechem na buzi przychodzimy znów do szkoły. Wita-
my się z nauczycielami, koleżankami i kolegami, za którymi zdążyliśmy już 
zatęsknić. 

Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo  
ich Stwórcę. (Mdr 13, 5)

Minął czas wakacji, czas odpoczynku od nauki w szkolnych ławkach. 
Przez dwa miesiące nie musieliśmy wstawać wcześnie rano ani wieczorami 
odrabiać zadań domowych. Poznawaliśmy nowe miejsca. Wędrowaliśmy po 
górach, pływaliśmy w jeziorach, opalaliśmy się na plażach. Modliliśmy się 
w nowych kościołach, przechodziliśmy obok nieznanych kapliczek lub wy-
ruszaliśmy w dalekie pielgrzymki do różnych sanktuariów. Nabraliśmy wiele 
sił i entuzjazmu, aby teraz ze zdwojoną energią rozpocząć naukę w nowym 
roku szkolnym. Klasa czwarta to początek wielkiej przygody. Czekają na nas 
nowi nauczyciele, nowe sale lekcyjne i nowe przedmioty. Będziemy uczyć się 
języka polskiego, matematyki, przyrody, historii.



1. Katecheza drogą poznania Boga
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 poznanie Boga
 sakramenty
 dobre życie
 Pismo Święte
 modlitwa
 katecheza

Na katechezie bę-
dziemy dalej poznawać 
Boga. Pod koniec klasy 
trzeciej przystąpiliśmy 
do sakramentu pokuty 
i przeżyliśmy piękną 
uroczystość I Komunii 
Świętej. Od tego dnia 
możemy przyjmować 
Pana Jezusa obecnego 
w Eucharystycznym 
Chlebie do naszych serc. W ten sposób jesteśmy umocnieni potrzebnymi ła-
skami, aby móc żyć cały czas w komunii, czyli łączności z Bogiem. Pan Jezus 
jest prawdziwym Przyjacielem, który mimo naszej grzeszności bardzo nas 
kocha i nigdy nas nie opuści. Pragnie nas wszystkiego nauczyć, tak jak swoich 
pierwszych uczniów. Oni mogli zwracać się do Niego z prośbą:

Panie, naucz nas się modlić... (Łk 11, 1)

Pan Jezus nauczył ich nie tylko jak się modlić, ale także dobrze żyć i po-
stępować. Wyjaśniał słowo Boże spisane w Piśmie Świętym. Dziś natomiast 
uczy przez katechezę. Postarajmy się być sumiennymi uczniami Pana Jezusa 
i dokładnie zapamiętajmy Jego naukę.
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1. Katecheza drogą poznania Boga

I. Bóg daje nam się poznać

1.  Czego chcesz się nauczyć w tym roku szkolnym od Pana 
Jezusa? Dokończ zdanie: Panie naucz mnie...

2.  Daj rodzicom do podpisania kartkę, na której są spisane 
wymagania obowiązujące na katechezie.

3.  Odszukaj w Drodze do nieba (DN) i wpisz do zeszytu nu-
mery, na których znajduje się:
– Modlitwa za rodziców (odmów ją wieczorem),
–  Modlitwa do Zbawiciela, Ofiarowanie siebie, Modlitwa 

do Chrystusa ukrzyżowanego (dziękczynienie po Ko-
munii i po Mszy św.). Przynieś na następną katechezę 
modlitewnik DN.

4.  Przed następną katechezą przypomnij sobie pięć warunków 
sakramentu pokuty.

Sanktuarium – 
miejsce  
święte  
otoczone 
szczególną czcią 
wiernych.

Pielgrzymka – 
wędrówka, 
podróż  
do miejsca 
świętego.

Entuzjazm – 
wielka radość 
i zapał.

 Dlaczego katecheza jest drogą poznania Boga?
Katecheza jest drogą poznania Boga, ponieważ przeka-
zywana jest na niej nauka Pana Jezusa. Uczęszczając na 
katechezę, wspólnie modlimy się, poznajemy Pismo Świę-
te, uczymy się dobrego życia zgodnego z przykazaniami 
Bożymi, przygotowujemy się do przyjmowania sakramen-
tów, aby cały czas żyć w komunii z Panem Jezusem.
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2. Pierwsze piątki miesiąca

Pan Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Powiedział:
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. (J 15, 14–15)

Jak odpowiedzieć przyjaźnią na przyjaźń Pana Jezusa? 
Przyjaciele mają dla siebie 

czas, rozmawiają i spotykają się 
tak często, jak tylko to jest moż-
liwe. Z Panem Jezusem możemy 
rozmawiać w czasie modlitwy, 
a w szczególnie bliski sposób 
spotykać się w czasie Komunii 
św., gdy przyjmujemy Go do ser-
ca pod postacią Eucharystycz-
nego Chleba. Jeżeli przez grzech 
oddalimy się od Pana Jezusa, to 
przystąpienie do sakramentu 
pokuty pozwoli nam na nowo 
powrócić do Niego, aby cały 
czas żyć z Nim w komunii. 

Jak bardzo jest to ważne, 
objawił nam Pan Jezus przez 
św. Małgorzatę Marię Alacoque 
(czytaj: Alakok), która urodzi-
ła się w 1647 roku we Francji. 
Od najmłodszych lat bardzo 
kochała Boga, dlatego w sercu 
czuła cały czas pragnienie ży-
cia w przyjaźni, czyli komunii 
z Panem Jezusem. Gdy dorosła, 
wstąpiła do zakonu Sióstr Najświętszej Maryi Panny. W czasie modlitwy 
przed Najświętszym Sakramentem ukazywał się jej Pan Jezus i pokazał swoje 
zranione serce. Otaczały je ciernie, a na szczycie znajdował się krzyż w pło-
mieniach ognia. 
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I. Bóg daje nam się poznać

Chrystus chciał, żeby św. Małgorzata przypominała wszystkim o Jego 
nieskończonej miłości, której znakiem jest płonące Najświętsze Serce. Mó-
wił, że ranią Go nasze grzechy i brak miłości. Prosił, abyśmy zadośćczynili 
i wynagradzali Bogu za popełnione zło. Powinniśmy to czynić przez przystę-
powanie do sakramentu pokuty i częste przyjmowanie Pana Jezusa do serca 
w Komunii św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca. Św. Małgorzata prosi 
nas w „Pamiętniku duchowym”:

„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapomi-
najcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”.

Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque dwanaście obietnic. 
Zapowiedział w nich, że wszystkim, którzy będą czcić i kochać Jego Serce, 
da niezliczone łaski. Pragnie, abyśmy ofiarowali Mu nasze serca. W ostatniej 
obietnicy upewnił nas, że wierni, którzy zawsze będą pamiętali o  oczyszczaniu 
swoich serc z grzechów w sakramencie pokuty, otrzymają łaskę pojednania 
z Bogiem przed śmiercią.  Jeżeli chcemy żyć w przyjaźni, komunii z Panem 
Jezusem tu na ziemi, to dostąpimy również tej łaski w wieczności. Możemy 
także ofiarować przyjętą Komunię św. za innych ludzi, aby wypraszać dla nich 
potrzebne łaski. Dlatego powinno zależeć nam, aby nie tylko przystępować 
do Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca, ale 
jak najczęściej. Także cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa powinniśmy 
oddawać przez całe nasze życie. 

2. Pierwsze piątki miesiąca

Krzyż  
oznacza mękę i śmierć  

Pana Jezusa.

Płomienie  

są symbolem miłości  

Pana Jezusa do nas.

Ciernie  
oznaczają nasze grzechy.
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2. Pierwsze piątki miesiąca

  Dlaczego mamy przystępować do Komunii św. w pierwsze 
piątki miesiąca?
Pan Jezus obiecał, że wszyscy ludzie, którzy Go kochają i pra-
gną żyć z Nim w komunii, otrzymają łaskę przystąpienia  
do sakramentu pokuty przed śmiercią i życia wiecznego.

1.  Wykonaj kalendarz z dziewięcioma pierwszymi piątkami miesiąca. 
Zapisz pod nim numery stron z DN, na których znajdziesz modlitwy 
przed rachunkiem sumienia i po otrzymanym rozgrzeszeniu.

2.  Przeczytaj z DN nr 54 obietnice, które Pan Jezus dał św. Małgorzacie.
3.  Odmów wieczorem Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa – DN 

nr 54.1.

Serce Jezusa,  
gorejące ognisko 

miłości,  
zmiłuj się nad nami!



15

I. Bóg daje nam się poznać

3. Wyjątkowa księga

Biblioteka to miejsce, gdzie możemy znaleźć wiele różnych książek.  
Na półkach stoją równo ułożone słowniki, atlasy, lektury, bajki, podręczniki 
i komiksy. 

Biblia to Pismo 
Święte; jej nazwa 
pochodzi od 
greckiego słowa 
biblos, które 
oznacza zwój 
papirusu.

Indywidualny – 
tu: przeznaczony 
dla ciebie.

Papirus – nazwa 
rośliny bagiennej 
używanej jako 
materiał pisarski.

Pergamin – 
materiał 
piśmienniczy 
tworzony ze skór 
zwierząt.

Pilnie słuchaj i strzeż tego wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję, 
aby dobrze było tobie i twemu potomstwu na wieki za to, 
że będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga 
twego. (Pwt 12, 28)

Wśród wszystkich napisanych książek jest jedna szczególna, 
wyjątkowa. To Pismo Święte nazywane też Biblią. Zostało spi-
sane, ponieważ ludzie chcieli na zawsze zachować słowa Pana 
Boga. Zawiera odpowiedzi, których Bóg udziela na najważniejsze 
pytania, jakie stawiamy sobie w życiu:

  Dlaczego przyszliśmy na świat?
  Jak powinniśmy postępować, aby osiągnąć szczęście?
  Czym zająć się w życiu?
  Co stanie się z nami po śmierci?
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3. Wyjątkowa księga

Współczesna księga  
Pisma Świętego

Papirus Rylandsa jest uważany  
za najstarszy zachowany fragment 
Nowego Testamentu. Został napisany  
ok. 120–125 roku naszej ery.  
Można na nim odczytać fragment 
Ewangelii według św. Jana

Jeżeli chcemy poznać Boże odpowiedzi, musimy jak najczęściej otwierać 
Pismo Święte i uważnie czytać. W wielu domach ma ono swoje stałe miejsce, 
aby nikt nie musiał go szukać. Jest to książka ponadczasowa, ponieważ nie-
zależnie od czasu i miejsca Pan Bóg kieruje w niej słowa indywidualnie do 
każdego z nas.

 Najstarsze jej fragmenty mają prawie 3500 lat. Na początku słowa Pana 
Boga były przekazywane ustnie. Potem spisywano je na glinianych tablicz-
kach, następnie na papirusowych lub pergaminowych zwojach. Dzisiaj Pismo 
Święte ma formę drukowanej papierowej książki.

Pan Jezus, odczytując 
słowo Boże, 

posługiwał się zwojem
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I. Bóg daje nam się poznać

„W naszym domu nikt Biblii 
nigdy nie szukał, nigdy rów-
nież nie słyszałem, aby kto-
kolwiek pytał, gdzie ona leży. 
Wiadomo było, że u dziad-
ków na biurku, a u nas na 
małym stoliku obok fotela, 
w którym wieczorami zwykł 
siadywać ojciec. Miejsce, na 
którym leżała Biblia, było dla 
mnie miejscem wyróżnio-
nym. (…) Było ono dla mnie 
środkiem całego mieszkania, 
wyniesionym wysoko nad 
całe mieszkanie, punktem, 
dokoła którego wszystko się 
obracało.” 

(R. Brandstaetter, Krąg biblijny,  
Warszawa 1986, s. 16.)

 Dlaczego Pismo Święte jest wyjątkową księgą?
Pismo Święte jest wyjątkową księgą, ponieważ są w nim spisane 
słowa, które Pan Bóg kieruje indywidualnie do każdego z nas, nieza-
leżnie od czasu i miejsca.

1. Odszukaj w domu księgę Pisma Świętego.
2.  Jeżeli to możliwe, przygotuj dla Pisma Świętego miejsce, aby każdy 

z domowników mógł je zawsze bez problemu odszukać.
3.  Staraj się przeczytać codziennie wieczorem krótki fragment Pisma 

Świętego.
4.  Przynieś na następną katechezę swoją ulubioną książkę.

3. Wyjątkowa księga
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4. Bóg i człowiek – autorami Pisma Świętego

Każda książka ma swojego autora, czyli osobę lub kilka osób, 
które zapisały w niej swoje myśli. 

Autorzy mogą pisać książki, w których opisane wydarzenia nigdy 
tak naprawdę nie wydarzyły się w rzeczywistości. Mówimy wtedy, 

że ich dzieła należą do fik-
cji literackiej. Przykładem 
takiej literatury są baśnie 
lub powieści. 

Część autorów zapisuje 
w swoich książkach wyniki 
długoletnich badań histo-
rycznych lub przyrodni-
czych, życiorysy wybitnych 
osób, różnorodną wiedzę, 
którą zdobyły i opracowały 
poprzednie pokolenia na-
ukowców. Ich dzieła nazy-
wamy książkami naukowy-
mi. Są to atlasy, biografie, 
encyklopedie oraz podręcz-
niki, z których czerpiemy 
naszą wiedzę.

Wszystkie wymienio-
ne wyżej książki mają coś 
wspólnego. Zawierają tylko 
to, do czego autor doszedł 
samodzielnie siłą swojego 
umysłu. Pracował nad nimi 
tylko człowiek.

Inaczej ma się rzecz z Pi-
smem Świętym. Na ostatniej katechezie dowiedzieliśmy się, że jest 
to wyjątkowa księga, ponieważ są w niej spisane Boże słowa, które 
Pan Bóg kieruje indywidualnie do każdego z nas.

Jak to jest możliwe? 
Przecież Pan Bóg jest Duchem, który nie usiadł pewnego razu 

za biurkiem i nie spisał wszystkich świętych tekstów.
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I. Bóg daje nam się poznać

Pismo Święte to księga napisana przez Boga, ale rękami ludzi.  
Jego autorami są Bóg i ludzie przez Boga wybrani.

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, 
do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. 
 (2 Tm 3, 16)

Pan Bóg jest pierwszym, głównym autorem Pisma Świętego. To On  wybrał 
i w szczególny sposób natchnął ludzi, czyli oświecił ich umysły i serca. Dzięki 
Bożemu natchnieniu  potrafili oni rozpoznać słowa, które Bóg chciał skie-
rować do wszystkich ludzi i spisać je. W ten sposób stali się drugorzędnymi 
autorami Pisma Świętego. 

Pan Bóg natchnął swoim światłem bardzo dużo osób. Imiona niektórych 
z nich możemy odnaleźć w tekście Pisma Świętego, ale wielu autorów pozo-
stanie dla nas na zawsze anonimowych, czyli nigdy ich nie poznamy. Auto-
rzy biblijni mieli różne zawody, mieszkali w różnych krajach na przestrzeni 
bardzo wielu lat. 

Dzięki natchnieniu biblijnemu teksty spisane na przestrzeni bardzo długiego 
okresu przez wielu autorów mieszkających w różnych miejscach utworzyły 
całość – jedną księgę Pisma Świętego.

4. Bóg i człowiek – autorami Pisma Świętego

Pan Bóg – główny 
autor Pisma Świętego.

Człowiek – 
drugorzędny autor 
Pisma Świętego.

Autor anonimowy – 
nie wiemy, kto to był, 
jak się nazywał.
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4. Bóg i człowiek – autorami Pisma Świętego

Pan Bóg jest obecny w swoim słowie spisanym w Piśmie Świętym. 
Gdy je czytamy, przebywamy w obecności Pana Boga, który swoim 
światłem oświeca nasze serca i umysły. Pragnie nas prowadzić, abyśmy 
dobrze zrozumieli Jego słowa i umieli według nich żyć. 

Znakiem,  
który przypomina  

nam w czasie czytania  
Pisma Świętego 

o Bożej obecności, 
może być zapalona 

świeca.

  Kto jest głównym autorem Pisma Świętego?
Głównym, czyli pierwszym autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg. 
To on wybrał i natchnął swoim światłem ludzi, którzy dzięki temu 
stali się autorami biblijnymi.

  Kto jest drugorzędnym autorem Pisma Świętego? 
Było wielu drugorzędnych autorów Pisma Świętego. Są to ludzie 
wybrani przez Boga. Dzięki Bożemu natchnieniu spisali słowa, które 
Bóg chciał skierować do wszystkich ludzi.

  Co to jest natchnienie biblijne?
Natchnienie biblijne to Boże światło i pomoc, dzięki którym autorzy 
biblijni spisali słowa Pana Boga w księdze Pisma Świętego. 

1.  Wykonaj w zeszycie schemat, w którym zapiszesz poznane dziś 
pojęcia: główny autor Pisma Świętego, drugorzędny autor Pisma 
Świętego, natchnienie biblijne.
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5. Podział Pisma Świętego

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo 
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma 
Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez 
wiarę w Chrystusie Jezusie. (2 Tm 3, 14–15)

Pismo Święte trzymane w ręku wygląda jak zwykła książka: ma okładkę 
i mnóstwo zapisanych kartek. Jednak w środku bardziej przypomina całą 
bibliotekę niż jedną książkę.

W Piśmie Świętym opisana jest historia zbawienia, czyli działanie Boga 
w historii człowieka dla jego zbawienia, ocalenia przed złem. 

Dzieli się na dwie główne części:
  Stary Testament, który opisuje działanie Boga dla dobra ludzi od po-

czątków świata aż do narodzenia Pana Jezusa,
  Nowy Testament, który opisuje życie Jezusa, Jego nauczanie, cuda, mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie oraz początki wspólnoty Kościoła.

W każdej z tych części jest zebranych wiele ksiąg, tak jak na półkach 
w bibliotece. W Starym Testamencie jest ich 46, zaś w Nowym Testamen-
cie – 27. Łącznie Pismo Święte zawiera 73 księgi.

 Stary Testament Nowy Testament

Księgi 
historyczne 

Księgi 
pouczające

Księgi  
prorockie
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5. Podział Pisma Świętego

PISMO ŚWIĘTE
Stary Testament – ST Nowy Testament – NT

Księga Rodzaju Rdz Ewangelia wg św. Mateusza Mt
Księga Wyjścia Wj Ewangelia wg św. Marka Mk
Księga Kapłańska Kpł Ewangelia wg św. Łukasza Łk
Księga Liczb Lb Ewangelia wg św. Jana J
Księga Powtórzonego Prawa Pwt Dzieje Apostolskie Dz
Księga Jozuego Joz List do Rzymian Rz
Księga Sędziów Sdz 1 List do Koryntian 1 Kor
Księga Rut Rt 2 List do Koryntian 2 Kor
1 Księga Samuela 1 Sm List do Galatów Ga
2 Księga Samuela 2 Sm List do Efezjan Ef
1 Księga Królewska 1 Krl List do Filipian Flp
2 Księga Królewska 2 Krl List do Kolosan Kol
1 Księga Kronik 1 Krn 1 List do Tesaloniczan 1 Tes
2 Księga Kronik 2 Krn 2 List do Tesaloniczan 2 Tes
Księga Ezdrasza Ezd 1 List do Tymoteusza 1 Tm
Księga Nehemiasza Ne 2 List do Tymoteusza 2 Tm
Księga Tobiasza Tb List do Tytusa Tt
Księga Judyty Jdt List do Filemona Flm
Księga Estery Est List do Hebrajczyków Hbr
1 Księga Machabejska 1 Mch List św. Jakuba Jk
2 Księga Machabejska 2 Mch 1 List św. Piotra 1 P
Księga Hioba Hi 2 List św. Piotra 2 P
Księga Psalmów Ps 1 List św. Jana 1 J
Księga Przysłów Prz 2 List św. Jana 2 J
Księga Koheleta Koh 3 List św. Jana 3 J
Pieśń nad Pieśniami Pnp List św. Judy Jud
Księga Mądrości Mdr Apokalipsa św. Jana Ap
Mądrość Syracha Syr
Księga Izajasza Iz
Księga Jeremiasza Jr
Lamentacje Lm
Księga Barucha Ba
Księga Ezechiela Ez
Księga Daniela Dn
Księga Ozeasza Oz
Księga Joela Jl
Księga Amosa Am
Księga Abdiasza Ab
Księga Jonasza Jon
Księga Micheasza Mi
Księga Nahuma Na
Księga Habakuka Ha
Księga Sofoniasza So
Księga Aggeusza Ag
Księga Zachariasza Za
Księga Malachiasza Ml

 Księgi historyczne  
– opisują działanie Boga w historii 
świata dla zbawienia człowieka.

 Księgi pouczające  
– zawierają Boże nauki, których 
przestrzeganie pomoże ludziom 
osiągnąć zbawienie.

 Księgi prorockie  
– wzywają do nawrócenia, 
zapowiadają przyjście 
i zwycięstwo Mesjasza,  
Pana Jezusa.
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5. Podział Pisma Świętego

  Na jakie dwie główne części dzieli się Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament i Nowy 
Testament.

  Jakie wydarzenia opisuje Stary Testament?
Stary Testament opisuje działanie Boga dla dobra 
ludzi od początków świata aż do narodzenia Pana 
Jezusa.

  Jakie wydarzenia opisuje Nowy Testament?
Nowy Testament opisuje życie Jezusa, Jego naucza-
nie, cuda, mękę, śmierć i zmartwychwstanie oraz 
początki wspólnoty Kościoła.

1.  Napisz, co to jest historia zbawienia.
2.  Narysuj oś czasu. Umieść na niej stworzenie świata, 

stworzenie ludzi, narodziny Pana Jezusa, zmartwych-
wstanie Pana Jezusa. Zaznacz, gdzie kończy się ST, 
a zaczyna NT.

Narodzenie Pana Jezusa to najważniejsze wydarzenie 
w dziejach ludzkości. Podzieliło historię na wydarzenia przed 
narodzeniem Chrystusa (przed naszą erą) i po narodzeniu 
Chrystusa (naszej ery), zaś księgi Pisma Świętego na Stary 
Testament i Nowy Testament.

156 r. przed Chr. 
(156 rok przed 
Chrystusem)  
lub 
156 r. p.n.e. 
(156 rok przed  
naszą erą)

1 r. – pierwszy rok, 
rok narodzin  
Chrystusa  
lub  
1 r. n.e.–  
pierwszy  
rok naszej ery

2014 r.

oś
 c

za
su
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6. Odczytywanie sygnatur Pisma Świętego

Gdy czytamy Pismo Święte, rozmawiamy z Panem Bogiem i przebywamy 
w Jego obecności. Słowa zapisane w nim są dla nas święte i bardzo ważne, 
ponieważ: dają nadzieję, gdy wątpimy; pocieszają, gdy jest nam smutno; 
przypominają o miłości Pana Boga, gdy jesteśmy samotni; są światłem, które 
rozjaśnia ciemności naszego życia.

Mimo tego, że jest to duża księga, można w niej wszystko znaleźć, każdy 
fragment. Jak to zrobić?

Najlepiej nauczyć się rozszyfrowywać sygnatury Pisma Świętego, które 
zawierają skrót nazwy księgi, numer rozdziału i wersetu, ponieważ księgi 
Pisma Świętego są  podzielone na rozdziały, a  rozdziały na wersety. 

Jeżeli chcemy odszukać fragment Pisma Świętego, to kolejno musimy:
1.  Odczytać skrót nazwy księgi – „Rdz” to Księga Rodzaju (spis ksiąg jest 

na początku Pisma Świętego),
2.  Odszukać, na której stronie zaczyna się dana Księga (spis treści jest na 

końcu Pisma Świętego),
3.  Odnaleźć numer rozdziału – „1” (liczba zapisana większą czcionką),
4.  Odszukać w danym rozdziale numer wersetu – „31” (liczba zapisana 

mniejszą czcionką).

Twoje słowo jest lampą dla 
moich stóp i światłem na mo-
jej ścieżce. (Ps 119, 105)

Rdz 1, 31
SyGNATURA PISMA ŚWIĘTEGO

skrót nazwy 
księgi

numer  
wersetu

numer rozdziału

Sygnatura – skrót, który pozwala zapisać i odszukać każdy fragment Pisma Świętego. Werset – najmniejszy oznaczony fragment Pisma Świętego.
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6. Odczytywanie sygnatur Pisma Świętego

Rdz 12, 2
Księga Rodzaju, 
rozdział 12,  
werset 2.

Pwt 31, 2–3
Księga Powtórzonego 
Prawa, rozdział 31,  
wersety od 2 do 3,  
(razem z 3).

Ps 23, 1. 6
Księga Psalmów, 
psalm (rozdział) 23, 
wersety 1 i 6.
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6. Odczytywanie sygnatur Pisma Świętego

Tekst Pisma Świętego zapisany w kolumnach czytamy 
w odpowiedniej kolejności.

1.  Załóż na końcu zeszytu Pamiętnik biblijny. Zapisuj w nim zadane wersety 
Pisma Świętego. Dzisiaj zapisz J 14, 23.

1

1...4

2

3 4

sygnatura 
pierwszego 
i ostatniego 
fragmentu 
księgi 
zapisanego  
na stronie

nazwa księgi numer strony

początek  
nowej historii

przypisy – 
nie są tekstem 
Pisma Świętego, 
ale wyjaśnieniem 
do niego
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7. Bóg – Stworzycielem świata

Na początku Bóg stwo-
rzył niebo i ziemię. Zie-
mia zaś była bezładem 
i pustkowiem: ciemność 
była nad powierzchnią 
bezmiaru wód, a Duch 
Boży unosił się nad wo-
dami. (Rdz 1, 1–2)

Pierwszą historią bi-
blijną, którą poznamy, 
jest opis stworzenia przez 

Pana Boga całego świata. Przedstawia on powstawanie świata w ciągu sześciu 
dni, które obrazowo ilustrują dłuższy czas. W ciągu trzech pierwszych dni Pan 
Bóg stwarza przestrzenie, które potem przyozdabia różnymi stworzeniami.

 Stworzone przestrzenie to kolejno:
dzień 1. światłość dnia oddzielona od ciemności nocy,
dzień 2.  sklepienie oddzielające wody nieba od wód na 

ziemi,
dzień 3. morza oraz lądy i rosnące na nich różne rośliny.

  Stworzenia, którymi Pan Bóg potem przyozdabia i wypełnia 
istniejące już przestrzenie to:
dzień 4.  Słońce staje się ozdobą dnia, a Księżyc i gwiazdy 

ozdabiają noc,
dzień 5.  ptaki wypełniają przestrzeń nieba, a zwierzęta 

wszystkie wody,
dzień 6.  zwierzęta i ludzie stali się ozdobą lądów okry-

tych bujną roślinnością.
Siódmego dnia, po zakończeniu całego dzieła stworzenia, 

Pan Bóg przestał pracować i zaczął świętować. Jest pełen radości 
i podziwu nad tym, co uczynił. Opis stworzenia świata to bar-
dzo stary tekst. Jego autor nie chciał dokładnie napisać, jak Pan 
Bóg wszystko stworzył, ale chciał jak najpiękniej wyrazić swoje 
uwielbienie dla Boga, który jest Stwórcą wszystkiego. Patrząc 
na Boże dzieła, możemy doświadczyć wielkości, potęgi i chwały 
samego Boga.

Bóg jest Duchem 
Wiecznym – nie 
ogranicza Go czas. 
Był zawsze,  
jest teraz i będzie 
w przyszłości.

Bóg jest Duchem 
Wszechmogącym 
– wszystko może. 
Wystarczy,  
że czegoś zapra-
gnie i to się na-
tychmiast dzieje. 
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7. Bóg – Stworzycielem świata

W Panu Bogu ma swój początek wszystko to, co nas otacza. To On 
chciał, aby zaczął istnieć cały wszechświat, nasza Ziemia i życie, któ-
re ją wypełnia. Uczynił to z miłości i dla dobra stworzeń, które powo-
łał do życia. Nic więcej do tego nie potrzebował, bo stworzyć, to uczynić 
coś z niczego. Dokonać tego może tylko wieczny i wszechmogący Bóg.

Pan Bóg nie tylko stworzył cały wszechświat, ale cały czas się o niego 
troszczy. Opiekę Pana Boga nad światem nazywamy Bożą Opatrznością. 
Mówi o niej Księga Mądrości:

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczy-
niłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby 
coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego 
byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, 
miłośniku życia! (Mdr 11, 24–26)

Naukowcy nazywają początek 
wszechświata Wielkim Wybuchem. 
Człowiek nie jest w stanie ogarnąć go 
swoim umysłem. Wiek wszechświa-
ta wynosi kilkanaście miliardów lat, 
a jego średnica to około 93 miliardy 
lat świetlnych.

Nasza planeta to Ziemia. Nasza 
gwiazda to Słońce. Nasza galakty-
ka, czyli skupisko gwiazd, to Droga 
Mleczna.

Astronomowie uważają, że we 
wszechświecie istnieją setki miliar-
dów galaktyk, jednak dokładna ich 
liczba nie jest znana. „Wiemy jedynie, 
że ich jest bardzo dużo” – twierdzi Ed 
Churchwell, profesor astronomii. Tym 
bardziej nie wiadomo, ile jest gwiazd. 
Tylko w naszej Drodze Mlecznej znajduje się ich około 100–300 mld. 
(www.astrovision.pl/index.php?post=882)

Człowiek zaś, nie jest w stanie nawet spojrzeć na Słońce, swoją najbliższą 
gwiazdę.
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7. Bóg – Stworzycielem świata

To, co mówi Pismo Święte, nie jest 
sprzeczne z tym, co mówią naukowcy. 
Biblia pokazuje nam, że wszystko po-
wstało dzięki Panu Bogu. Naukowcy 
zaś próbują odpowiedzieć na pytanie, 
kiedy i w jaki sposób to się stało.

Jak wielki i wszechpotężny jesteś 
Panie Boże, dzieła Twoje są niezbada-
ne i nieogarnione. Twoja miłość po-
wołuje wszystko do istnienia, a Twoja 
dobroć wszystko utrzymuje.

  Dzięki komu powstał cały świat?
Cały świat powstał dzięki Wiecz-
nemu i Wszechmogącemu Bogu, 
który z miłości swoim słowem 
powołał wszystko do istnienia.

 Co to znaczy stworzyć?
Stworzyć to uczynić coś z niczego. Tylko Pan Bóg może 
tego dokonać.

 Co to jest Opatrzność Boża?
Opatrzność Boża to pełna miłości opieka Pana Boga nad 
każdym z nas i nad całym światem.

1.  W czasie modlitwy wieczornej podziękuj Panu Bogu za 
opiekę nad całym stworzonym światem.

2. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 36, 6–7.
3.  Ułóż krzyżówkę do hasła OPATRZNOŚĆ BOŻA. Wpisz 

w nią nazwy zwierząt i roślin stworzonych przez Pana 
Boga.

4.  Wykonaj ilustrację przedstawiającą jedną przestrzeń stwo-
rzoną przez Boga i to, co ją wypełnia. Napisz, w czasie 
których dni to się stało.
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Wiemy już, jakie jest znaczenie biblijnej historii opisującej 
stworzenie przez Pana Boga całego świata. Pan Bóg powołał 
do istnienia również nas – ludzi. W Piśmie Świętym opisują to 
wydarzenie dwa różne teksty, które powstały w różnym czasie 
i w różnym miejscu. W starszym, autor biblijny opisał Boga tak, 
jak potrafił, nadając Duchowi Bożemu cechy ludzkie. Pan Bóg 
zasadził ogród i ulepił pierwszego człowieka z ziemi, a potem 
z jego żebra – tego samego ciała, utworzył równą mu kobietę. 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego 
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą. (Rdz 2, 7)

Młodszy tekst o stworzeniu ludzi jest fragmentem opisu stwo-
rzenia świata, który już poznaliśmy. Człowiek jest ostatnim 
najdoskonalszym stworzeniem Bożym, uczynionym na końcu 
szóstego dnia. 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1, 27)

Adam – imię 
oznacza „wzięty 
z prochu ziemi”.

Ewa – imię 
oznacza „matka 
żyjących”.

Isz – z j. hebr.  
mężczyzna.

Isza – z j. hebr. 
kobieta.
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8. Bóg – Stworzycielem człowieka

Jesteśmy ludźmi! Co to 
właściwie znaczy? 

Przyszliśmy na świat 
w rodzinie. Może jest to bar-
dzo duża rodzina, a może 
bardzo mała. W ciągu dnia 
zajmujemy się tyloma róż-
nymi sprawami:

  zaczynamy dzień od 
modlitwy,

 uczymy się w szkole,
 przytulamy się do mamy i mówimy jej „dziękuję”,
 pomagamy młodszemu koledze dojść na Mszę św. szkolną,
 razem z tatą naprawiamy siostrze zepsuty rower,
 tłumaczymy koledze, jak zrobić zadanie domowe,
 robimy wieczorem rachunek sumienia.

Dlaczego to robimy? – bo jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Pana Boga. 
To dzięki Jego woli i miłości wszyscy zostaliśmy powołani do życia. 

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, którzy są sobie równi 
i mają to samo powołanie – życie wieczne w niebie. Tylko człowiek został 
stworzony na obraz Boży i ożywiony Bożym tchnieniem. Bóg dał mu ciało 
i nieśmiertelną duszę. Dzięki ciału człowiek jest podobny do innych stworzeń, 
a dzięki duszy – do samego Boga. Dusza człowieka została obdarowana:
rozumem (możemy myśleć, poznawać Boga, siebie i cały otaczający świat), 
wolną wolą (możemy wybierać, co chcemy robić),
zdolnością do miłości (możemy kochać Boga i drugiego człowieka).

Pan Bóg otoczył także pierwszych ludzi swoją przyjaźnią i bliskością, czyli 
łaską uświęcającą. Dzięki niej pierwsi ludzie stali się dziećmi Bożymi. Pan 
Bóg jest nie tylko Stworzycielem ludzi, ale także ich najlepszym Ojcem, który 
kocha ich i nieustannie troszczy się o nich. 

Pierwsi ludzie otrzymali od Boga cały stworzony świat. Mieli czynić go 
sobie poddanym i troszczyć się o inne stworzenia. Pan Bóg oczekiwał od 
ludzi, że odpowiedzą miłością na Jego miłość i będą Mu posłuszni. Chciał, 
żeby korzystali z daru wolności i wybierali tylko to, co jest dobre.
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Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któ-
reś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn 
człowieczy, że się nim zajmujesz? (Ps 8, 4–5)

 Kim jest Bóg dla człowieka?
Pan Bóg jest dla człowieka 
Stworzycielem i najlepszym 
Ojcem. Obdarzył człowieka 
łaską Bożą – swoją przyjaź-
nią.

 Kim jest człowiek?
Człowiek jest dzieckiem Bożym, stworzonym na obraz i podobieństwo 
Boże. Otrzymał od Boga ciało i nieśmiertelną duszą, dzięki której ma 
rozum, wolną wolę i jest zdolny do miłości.

 Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby mógł żyć wiecznie z Panem Bogiem 
w niebie. Może to osiągnąć przez okazywanie Bogu posłuszeństwa, 
odpowiadanie miłością na Bożą miłość, przez wybieranie tego, co 
jest dobre.

1.  Jesteś obrazem Boga. Swoim postępowaniem możesz zachę-
cić każdego spotkanego człowieka do poznania Stwórcy, Jego 
miłości, dobroci i mądrości. Możesz też niestety być krzywym 
zwierciadłem, które odtrąca ludzi od Boga. Wypisz zachowania, 
dzięki którym pomagasz bliźnim poznać Boga i te, przez które 
oddalasz ich od Boga.

2.  Napisz, w jaki sposób trzeba troszczyć się o życie wieczne swojej 
nieśmiertelnej duszy.

3.  Pan Bóg kończył poszczególne dni stworzenia mówiąc, że to 
co zrobił jest dobre. Co powiedział po stworzeniu człowieka? 
Napisz odpowiedź.

4.  Przepisz do Pamiętnika biblijnego: Ps 71, 5–6.
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9. Bóg powierza stworzony świat człowiekowi

Pan Bóg powierzył cały stworzony świat człowiekowi. Chciał, aby człowiek, 
Jego najdoskonalsze stworzenie na ziemi, panował nad wszystkimi innymi 
stworzeniami.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.” (Rdz 1, 28)

Cała Ziemia jest darem Boga dla człowieka i jest jednocześnie zadaniem 
postawionym człowiekowi przez Boga. Musimy rozsądnie korzystać z tego daru. 
Nasze panowanie nad światem powinno polegać na opiekowaniu się nim.

Ziemia stworzona przez Boga jest
 darem i zadaniem
 możemy z niej korzystać mamy o nią dbać,  
  a nie niszczyć jej
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W przyszłości będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem i przed 
następnymi pokoleniami z tego, w jaki sposób opiekowaliśmy się 
powierzonym nam światem.

W różnych miejscach możemy zobaczyć napis EKO. Kojarzy się 
on z troską o środowisko naturalne, z czymś zdrowym i dobrym.

Określenie EKO pochodzi od greckiego słowa oikos, które tłuma-
czymy jako dom, mieszkanie lub gospodarstwo. Od tego określenia 
wzięła nazwę cała nauka, którą nazywamy ekologią. Najprościej 
można powiedzieć, że ekologia zajmuje się stanem naszego „domu”, 
jakim jest Ziemia. Ekologia jako nauka rozwinęła się niedawno, gdy 
ludzie zrozumieli, że źle wypełniają Boży nakaz panowania nad całym 
stworzonym światem. Zamiast opiekować się Ziemią i odpowiedzialnie 
korzystać z Bożych darów, często niszczą je i zanieczyszczają swoją 
planetę.

Starajmy się pamiętać o naszej ziemi jak o mieszkaniu, w którym 
powinno być miło, zdrowo i bezpiecznie. Tak właśnie widział świat 
św. Franciszek – patron ekologów. Dla niego wszystkie Boże stworzenia 
były braćmi i siostrami.

9. Bóg powierza stworzony świat człowiekowi

Św. Franciszek z Asyżu (1182–1226) – 
założyciel zakonu franciszkanów i pa-
tron ekologów. Jako młodzieniec ma-
rzył o rycerskiej karierze, prowadząc 
bogate i beztroskie życie. Po przebytej 
niewoli w 1202 r. przeżył duchową 
przemianę. Oddał całe swoje życie 
Bogu i usłyszał polecenie ukrzyżowa-
nego Chrystusa: „Franciszku, idź, od-
buduj mój Kościół, gdyż popada w ru-
inę!”. Najpierw zrozumiał je dosłownie 
i odbudował zniszczony kościół w San 
Damiano. Potem, w 1208 r. odkrył, że 
Bóg wzywa go do duchowej odbudo-
wy Kościoła przez życie w ubóstwie.
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9. Bóg powierza stworzony świat człowiekowi

„Pochwalony bądź, mój Panie, 
przez brata Wiatr i przez powietrze, 
słotę, spiekotę i każdą pogodę, któ-
rymi wspierasz wszystkie Twe stwo-
rzenia.

Pochwalony bądź, mój Panie, 
przez siostrę Wodę, która jest bardzo 
użyteczna, i pokorna, i czysta.

Pochwalony bądź, mój Panie, 
przez brata Ogień, który rozświe-
tla mroki nocy: piękny on, radosny, 
nieprzejednany i silny.

Pochwalony bądź, mój Panie, 
przez matkę naszą Ziemię, która nas 
żywi i utrzymuje, wydając wszelki owoc, barwne kwiaty 
i zioła.” (Fragment Pieśni słonecznej św. Franciszka)

 Komu Pan Bóg powierzył cały stworzony świat?
Pan Bóg powierzył stworzony świat człowiekowi.

  Co to znaczy panować nad światem stworzonym przez Pana Boga?
Panować nad światem stworzonym przez Pana Boga oznacza opie-
kować się nim i troszczyć o wszystkie Boże stworzenia.

1.  Napisz własną modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za to, 
że dał ludziom cały stworzony świat oraz przeprosisz Go za to, że 
ludzie zamiast opiekować się ziemią, niszczą ją.

2.  Ziemia stworzona przez Boga jest dla ludzi darem i jednocześnie 
zadaniem. Wypisz po pięć przykładów, w jaki sposób możemy 
korzystać z ziemi, która jest Bożym darem i w jaki sposób powin-
niśmy opiekować się nią, ponieważ jest to powierzonym nam przez 
Boga zadaniem.

3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 104, 14.



38

Wszystko to, co nas otacza, powstało dzięki miłości i wszechpotęż-
nej woli Stwórcy – Pana Boga. Bóg oprócz świata widzialnego stwo-
rzył również świat niewidzialny, w którym przebywają aniołowie.

W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami 
Boga. (KKK 329)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bo-
haterowie, wykonujący Jego rozkazy, <by słuchać głosu Jego 
słowa>. (Ps 103, 20)

(...) bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na 
wszystkich twych drogach. (Ps 91, 11)

Aniołowie to istoty duchowe, które mają rozum i wol-
ną wolę, ale nie mają ciała. 

Na początku wszyscy aniołowie byli dobrzy i szczę-
śliwi. Mieli oddawać cześć, chwałę i uwielbienie Bogu. 
Bóg uczynił ich swoimi wysłannikami. Dzięki pomocy 
aniołów Bóg przekazywał ludziom swoją wolę. Dlatego 
artyści przedstawiają aniołów-posłańców jako osoby ze 
skrzydłami. Pan Bóg uczynił ich stróżami ludzi. Chciał, 
aby strzegli ludzi i pomagali im czynić dobro. 

Jednak nie wszyscy aniołowie pozostali Bogu wierni. 
Część z nich zbuntowała się i opuściła Boga. Pismo Święte 
i Tradycja Kościoła nazywa zbuntowanych aniołów dia-
błami lub szatanami. Ich grzech – „upadek” polegał na 
wolnym wyborze, w którym całkowicie i nieodwołalnie 
odrzucili Boga oraz Jego Królestwo. 

Każdy z nas odczuwa w sercu obecność Anioła Stróża, jego 
zachętę do czynienia dobra i życia w przyjaźni z Panem Bogiem. 
Czasami jednak ulegamy podszeptom złego ducha, który kłamiąc 
i przedstawiając zło jako coś dobrego, chce nas nakłonić do popeł-
nienia grzechu. Spotyka nas wtedy największe nieszczęście, utrata 
życia Bożego, czyli łaski uświęcającej.

Szczególne zadania zlecił Bóg Archaniołom: Michałowi, Rafałowi 
i Gabrielowi.

10. Bóg – Stworzycielem świata niewidzialnego

Archaniołowie – 
naczelnicy aniołów. 
Znamy imiona trzech 
z nich: Michała, 
Rafała i Gabriela.

Tradycja Kościoła – 
nauczanie Kościoła 
przekazywane 
z pokolenia na 
pokolenie.
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Archanioł Michał strącił z nieba szatana i jego zwolen-
ników.
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli 
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego anio-
łowie, (…) I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, 
który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą 
ziemię, został strącony na zie-
mię, a z nim strąceni zostali jego 
aniołowie. (Ap 12, 7. 9)

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niego-
dziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

(Papież Leon XIII)

Archanioł Rafał pod ludzką postacią, przybierając 
imię Azariasz, ofiarował swoje towarzystwo i opiekę 
młodemu Tobiaszowi, który musiał wyruszyć w długą 
i niebezpieczną wyprawę. Po powrocie do domu uzdrowił 
ze ślepoty ojca Tobiasza.

Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją 
w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.

 (Tb 12, 15)

10. Bóg – Stworzycielem świata niewidzialnego

Michał – imię oznacza 
„Któż jak Bóg”.

Rafał – imię oznacza 
„Bóg uzdrawia”.

Gabriel – imię oznacza 
„Bóg jest moją siłą”.

39
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10. Bóg – Stworzycielem świata niewidzialnego

Archanioł Gabriel został 
posłany do Zachariasza, aby 
zwiastował narodzenie św. 
Jana Chrzciciela i do Maryi, aby 
zwiastował narodziny Jezusa.

Lecz anioł rzekł do Niej: 
„Nie bój się, Maryjo, znala-
złaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. (Łk 1, 30–31)

 Kim są aniołowie?
Aniołowie to duchy, które 
mają rozum i wolną wolę, 
ale nie mają ciała. Są wy-
słannikami Boga i naszymi 
stróżami.

1.  Odszukaj w kalendarzu i napisz w zeszycie, czyje wspomnienie 
obchodzimy 29 września oraz 2 października.

2.  Zastanów się i napisz w zeszycie, czym posługuje się szatan, 
pragnąc oddalić ludzi od Pana Boga i skusić do popełnienia 
grzechu.

3. Przepisz do Pamiętnika biblijnego: Dn 3, 58.
4. Codziennie odmawiaj modlitwę do Anioła Stróża.
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11. Grzech – nieposłuszeństwem człowieka

Bóg stworzył ludzi z mi-
łości i pragnął, aby czuli się 
kochani i szczęśliwi. Dał im 
wszystko, co jest potrzebne 
do prawdziwego szczęścia. 
Przede wszystkim obdarzył 
ich swoją przyjaźnią – łaską 
Bożą. W ten sposób ludzie 
mogli żyć w łączności z Pa-
nem Bogiem. Biblijny raj jest 
obrazem tego szczęścia. Pan 
Bóg pragnął, aby ludzie ufali 
Mu, byli Mu posłuszni i ro-
zumieli, że tylko w przyjaźni 
z Nim mogą budować praw-

dziwe szczęście. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zdradzili jednak Bożą przyjaźń 
i ulegli wpływom szatana, który jest ojcem kłamstwa. Diabeł przedstawiony 
w opisie biblijnym pod postacią węża, posługując się 
kłamstwem, zapytał Ewę:

„Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owo-
ców ze wszystkich drzew tego ogrodu”. Niewiasta 
odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu 
jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest 
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie po-
marli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno 
nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc 
z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło”. (Rdz 3, 1–5)

Pierwsi ludzie bardziej zaufali słowom szatana niż 
Pana Boga. Obdarzeni rozumem i wolną wolą mogli odrzucić pokusę, jed-
nak tego nie zrobili. Wybrali grzech, który jest nieposłuszeństwem wobec 
Boga Stworzyciela. W ten sposób odrzucili Bożą łaskę i prawdziwe szczęście. 
Wtedy poznali swoją nędzę. Zaczęli bać się Pana Boga i próbowali się przed 
Nim ukryć. 

Grzech pierworodny 
– pierwszy grzech 
popełniony przez 
Adama i Ewę.

Nędza – bieda; 
ubóstwo duchowe, 
powstałe z utraty 
Bożej przyjaźni.
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11. Grzech – nieposłuszeństwem człowieka

Bóg jednak nie przestał kochać ludzi. Zaczął 
ich szukać. Nie chciał, aby stan zerwanej przyjaźni 
pozostał na zawsze. Zapowiedział, że w przyszłości 
z niewiasty narodzi się Zbawiciel, który pokona 
szatana.
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i nie-
wiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potom-
stwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę”. (Rdz 3, 15) 

Jest to pierwsza dobra nowina, którą nazywamy 
Protoewangelią. 

Pan Bóg wypełnił obietnicę, którą dał ludziom. 
Posłał na świat swojego Syna. Jezus zrodzony 
z Maryi, umierając na krzyżu, złożył siebie w ofie-
rze, aby odkupić wszystkich ludzi z grzechów i dać 

im życie wieczne. Całkowicie wyzwolił ich od zła, jego skutków i przywrócił 
im łaskę Bożą – życie w przyjaźni z Bogiem. 

Dla Adama i Ewy konsekwencją grzechu pierworodnego była utrata przy-
jaźni z Bogiem i prawdziwego szczęścia (raju) oraz doświadczenie bólu, trudu 
pracy i śmierci.

Z grzechem pierworodnym ro-
dzi się każdy człowiek, ponieważ 
przechodzi on na wszystkich lu-
dzi. Przyjęcie sakramentu chrztu 
gładzi go, ale nasza wola jest nadal 
osłabiona i skłonna do złego. 

Wiemy, co jest dobre, a co złe. 
Wiemy, że powinniśmy dobrze 
postępować, a mimo tego wybie-
ramy zło. Okłamujemy w domu 
rodziców. Obmawiamy naszych kolegów w szkole. Kłócimy się z rodzeństwem. 
Wiemy, że naszym obowiązkiem jest pilna nauka, ale nie odrabiamy zadań 
domowych. Wybieramy grzech, którym ranimy Boga, bliźniego i nas samych. 
Bóg jednak nie przestaje nas kochać i czeka na nasze nawrócenie.

Człowiek
Jezus Chrystus

G
R
Z
E
C
H

Bóg
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11. Grzech – nieposłuszeństwem człowieka

Grzech pierworodny osłabił naszą wolę, ale my wcale nie musimy 
wybierać zła. Pan Jezus jest naszym Przyjacielem i jeżeli Go o to 
poprosimy, pomoże nam unikać pokus, wybierać dobro i odrzucać 
zło. Dzięki modlitwie i życiu w komunii z Panem Jezusem możemy 
wzmocnić naszą słabą wolę. 

Każdego dnia rano na nowo powinniśmy świadomie 
i mocno postanowić, że chcemy żyć w przyjaźni z Pa-

nem Bogiem i z całej siły unikać zła. Wieczorem, 
gdy robimy rachunek sumienia, należy rozeznać 
w sercu, czy wytrwaliśmy w naszym postanowie-
niu. Jeżeli nam się to nie udało, trzeba przeprosić 
Pana Boga za popełnione przez nas grzechy.

Bóg zachował Najświętszą Maryję Pannę od 
grzechu pierworodnego, ponieważ miała zostać 

Matką Zbawiciela, dlatego nazywamy ją Niepokalanie 
Poczętą. Maryja w swoim życiu nie 

popełniła żadnego grzechu.
Modlitwa z medalika: 

O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.

 Co to jest grzech?
Grzech to nieposłuszeństwo człowieka wobec 
Boga, brak miłości i zaufania do Niego. 

 Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny jest to pierwszy grzech, który 
przechodzi na wszystkich ludzi. Gładzi go przyjęty sakrament chrztu 
świętego

1.  Pan Bóg cały czas pragnie żyć w przyjaźni z Tobą. Napisz, co powinieneś 
zrobić, aby pojednać się z Bogiem, gdy popełnisz grzech. Uwzględnij 
wszystkie warunki sakramentu pokuty.

2. Wpisz do Pamiętnika biblijnego: J 3, 16.

Ewangelia –  
słowo oznacza  
„Dobrą Nowinę” 
o zbawieniu 
człowieka  
przez Boga, czyli 
uwolnieniu go od 
grzechu, zła.
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12. Zazdrość Kaina

Adam i Ewa mieli licz-
ne potomstwo. Najstarsi 
synowie to Kain i Abel.

Abel był pasterzem 
trzód, a Kain uprawiał 
rolę. Gdy po niejakim 
czasie Kain składał dla 
Pana w ofierze płody 
roli, zaś Abel składał 
również pierwociny 
ze swej trzody i z ich 
tłuszczu, Pan wejrzał 
na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. 
Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: 
„Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież 
gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz 
dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty 
masz nad nim panować”. (Rdz 4, 2–7)

Kain nie posłuchał jednak ostrzeżeń Pana Boga. Nie 
zapanował nad grzechem zazdrości, wyprowadził swo-
jego młodszego brata na pole i zabił go. Pan Bóg bar-
dzo zasmucił się jego złym czynem. Kain musiał opu-
ścić uprawianą przez siebie ziemię, w którą wsiąkła 
krew brata. Przed tułaczką otrzymał jeszcze od Pana 
Boga znamię, które chroniło go przed karą ze stro-
ny innych ludzi. Bóg nie chciał, aby ktoś go zabił. 

Kain był synem pierworodnym, miał wobec brata pozycję uprzy-
wilejowaną. Bóg jednak przyjął ofiarę Abla. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. 
Bóg sam decyduje, kogo wybiera i komu błogosławi. Kain nie potrafił jednak 
przyjąć woli Bożej. Opanowała go zazdrość, która zrodziła w nim wrogość 
i nienawiść do brata. Jej skutkiem stało się bratobójstwo. 

Bóg nigdy nie rezygnuje z żadnego człowieka. Każdemu wyznacza drogę 
ocalenia. Chce okazać miłosierdzie. Wzywa do nawrócenia i wspomaga w wy-
bieraniu dobra. Kain miał dźwigać ciężar swojej winy, ale życie nie zostało 
mu odebrane. Bóg dał mu czas na pokutę, zadośćuczynienie i odwrócenie 

się od zła.

Uprzywilejowany 

– wyróżniony, 

wyżej postawiony.
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12. Zazdrość Kaina

Zdarza się, że 
denerwujemy się 
na nasze rodzeń-
stwo. Kłócimy się 
z bratem o miejsce 
przy stole, a z sio-
strą o program, 
który chcemy oglą-
dać w telewizji. 
Zazdrościmy star-
szemu rodzeństwu, 
że pojechało na 
dłuższą wycieczkę 
szkolną, a młod-
szemu, że mama 
częściej je przytu-
la. Starsza siostra dostaje nowe ubrania, a młodsza, gdy dorośnie, 
też musi w nich chodzić i wcale nie jest z tego powodu szczęśliwa. 
Starszy brat zazdrości młodszemu, że dostaje pod choinkę więcej 
prezentów.

Gdy nie zapanujemy nad sobą i nad swoją zazdrością, wesoła 
zabawa może zmienić się w prawdziwą bitwę, w której popłyną łzy 
bólu, smutku i żalu.

Ludzie często nie posuwają się do ostatecznych 
kroków, ale zazdroszcząc innym, odmawiają im 
prawa do życia w wolności, prawdzie, pokoju, mi-
łości i radości.

Zazdrość należy do grzechów głównych, czyli 
takich, które prowadzą do innego zła, jeśli czło-
wiek nad nimi nie zapanuje. Grzechy te są więc 
szczególnie niebezpieczne.
Robiąc codzienny rachunek sumienia trzeba do-

kładnie zastanawiać się, czy przypadkiem w naszym 
życiu zazdrość lub inny grzech główny nie niszczy 
relacji z bliźnimi i z Bogiem.

Krok ostateczny 

– czyn ostatni 

z możliwych; 

tu: najgorszy 

z możliwych.
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12. Zazdrość Kaina

Pamiętaj, gdy popełnisz grzech,  
nawet najstraszniejszy, w twoich oczach 
niewybaczalny – Bóg daje ci szansę, czeka  
na twoje nawrócenie i zadośćuczynienie.

  Jaki grzech zapanował w sercu Kaina?
W sercu Kaina zapanował grzech zazdrości względem brata Abla. 
Doprowadził on do grzechu bratobójstwa.

 Które grzechy nazywamy głównymi?
Grzechy główne to: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiar-
kowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

  Do czego doprowadzą grzechy główne, jeżeli człowiek nie posłucha 
Bożego ostrzeżenia i nad nimi nie zapanuje?
Jeżeli człowiek nie zapanuje nad rodzącymi się w jego sercu grzechami 
głównymi, to w następnej kolejności popełni bardzo złe czyny wobec 
innych ludzi, a potem poniesie konsekwencje swoich grzechów.

1.  Zastanów się nad osobą Kaina. Odpowiedz na pytania: 
Jakim człowiekiem był Kain? Kogo kochał? Co zrobił? Jak postąpił 
wobec niego Bóg? Jak powinien odpowie-
dzieć na Boże miłosierdzie?

2.  Do podanych cnót: hojność, czystość, praco-
witość, umiar, pokora, cierpliwość, brater-
stwo dopisz niszczące je grzechy główne.

3.  Każdego dnia pamiętaj w modlitwie 
o swoim rodzeństwie. www.pacierz.pl
Błogosław, Boże, Bratu i Siostrze mojej. 
Spraw, aby byli weseli i zdrowi. 
Pragnę ich zawsze kochać i szanować, 
i wszystkim, co robię, ich serca radować. Amen. 

3.  Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 116, 5–6.
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13. Potop

Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Żył w przyjaźni z Panem Bogiem. 
W czasach Noego grzech opanował serca innych ludzi i rozlał się po całej 

ziemi, która stała się skażona w oczach Boga. 
Bóg postanowił cały świat oczyścić z grzechów i zła. Ostrzegł sprawiedli-

wego Noego, że nastanie potop: 
„Ty zaś zbuduj sobie arkę 
(...). Wejdź przeto do arki 
z synami twymi, z żoną 
i z żonami twych synów. 
Spośród wszystkich istot 
żyjących wprowadź do 
arki po parze, samca 
i samicę, aby ocalały 
wraz z tobą od zagłady.” 
  (Rdz 6, 14. 18–19)

Bóg nakazał również Noemu, aby zabrał 
do arki pokarm dla siebie oraz paszę dla 
zwierząt. Noe zrobił wszystko tak, jak mu 
Pan Bóg polecił uczynić, ponieważ całko-
wicie Mu ufał.

Ulewny deszcz potopu padał przez czter-
dzieści dni. Wody wezbrały, podniosły arkę 
ponad ziemię, a potem wzbierały jeszcze 
przez sto pięćdziesiąt dni. Bóg, pamiętając 
o arce i wszystkich jej mieszkańcach sprawił, 
że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczę-
ły opadać. Gdy ziemia całkowicie obeschła, 
Noe wraz z rodziną wyszedł z arki i wypuścił 
wszystkie zwierzęta. Dziękując za ocalenie 
zbudował ołtarz dla Pana i złożył ofiarę. Bóg 
pobłogosławił Noego, jego synów i rzekł: 

„Zawieram z wami przymierze, (…) już nigdy nie będzie potopu nisz-
czącego ziemię” Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które 
ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne 
czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną 
a ziemią”. (Rdz 9, 11–13)

Język obrazowy –  

język silnie działający na 

wyobraźnię, wywołujący 

obraz czegoś.

Figura ST – osoba lub 

wydarzenie ze Starego 

Testamentu, które 

zapowiada osobę lub 

wydarzenia z Nowego 

Testamentu.
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13. Potop

Biblijne opowiadanie o potopie nie jest relacją na temat historycznego po-
topu lub jego przebiegu. Zanim to opowiadanie powstało, istniały już starsze 
pozabiblijne przekazy o potopie. Autor biblijny wykorzystał je, aby w sposób 
obrazowy przekazać nam ważne prawdy o Bogu i Jego opiece nad światem: 

 zagłada to obraz bólu i tragedii, do której prowadzi grzech człowieka,
 Noe symbolizuje wszystkich ludzi, którzy są Bogu wierni,
 arka oznacza Boże ocalenie,
  tęcza to znak przymierza Boga ze stworzonym światem, ponieważ Bóg 

zawsze cieszy się z życia, które stworzył i nie przestaje kochać swoich 
stworzeń.

Obraz potopu jest zapowiedzią – figurą sakramentu chrztu w imię Jezusa, 
który gładzi grzech świata. Arka jest figurą Kościoła.

Błogosławieństwo, które Bóg udzielił Noemu jest potwierdzeniem, że 
decyzja o stworzeniu świata nie była pomyłką. Bóg pragnie zachować świat 
nawet, gdy ludzie sprzeciwiają się Bogu i popełniają grzechy. Świat może żyć 
nadzieją, bo Bóg w swojej dobroci strzeże życia. 

Pana Boga zasmucamy i obrażamy każdym popełnionym przez nas grzechem 
śmiertelnym i powszednim. Grzech śmiertelny, czyli ciężki, całkowicie niszczy 
w naszym sercu miłość (przyjaźń Bożą), ponieważ odrzucamy Boga i Jego prawo 
w rzeczy ważnej. Czynimy to świadomie (wiemy, że nasze działanie jest grzechem) 
i dobrowolnie (chcemy to uczynić). Grzechy powszednie, czyli lekkie, pozwalają, 
aby w nas dalej trwało Boże życie, ale ranią i osłabiają miłość. Po popełnieniu 
grzechów powszednich możemy przystąpić do Komunii św., ale wcześniej 
powinniśmy za nie żałować. Grzechy śmiertelne musimy wyznać w sakramencie 
pokuty, aby uzyskać ich odpuszczenie. Wtedy Pan Bóg na nowo obdarza nas 
miłością i swoim życiem. Kościół gorąco zaleca, abyśmy w sakramencie pokuty 
wyznali również grzechy powszednie, ponieważ pomaga to w kształtowaniu 
naszego sumienia.

Bóg pozwala do czasu żniwa ro-
snąć zbożu i chwastom. 
Na ziemi żyją ludzie, którzy ciężko 
grzesząc, odrzucają miłość Boga. 
Pan Bóg tęskni za nimi i z miło-
ścią oczekuje ich nawrócenia.
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13. Potop

 Czego uczy nas biblijne opowiadanie o potopie?
Biblijne opowiadanie o potopie uczy nas, że Bóg troszczy się o świat 
i pragnie ocalać od zła.

  Do czego prowadzi grzech człowieka i kto może oczyścić serce czło-
wieka ze zła?
Grzech prowadzi człowieka do zagłady. Tylko Bóg może oczyścić serce 
człowieka z popełnionych grzechów.

  Kiedy popełniamy grzech ciężki?
Grzech ciężki, czyli śmiertelny popełniamy, gdy (1) świadomie, (2) 
dobrowolnie i (3) w rzeczy ważnej przez nieposłuszeństwo odrzucany 
Bożą miłość i wykraczamy przeciw Bożemu prawu. 
Wszystkie trzy warunki grzechu ciężkiego muszą zachodzić jedno-
cześnie.

  Kiedy popełniamy grzech lekki?
Grzech lekki, czyli powszedni popełniamy, gdy nie występuje choćby 
jeden z warunków grzechu ciężkiego.

1.  Odpowiedz na pytania i wykonaj 
rysunek do historii potopu zgod-
nie z poniższymi uwagami.

–  Jak postępowali ludzie żyjący 
w czasach Noego? Wypisujemy 
na dole strony grzechy główne 
i grzechy, do których mogą one 
doprowadzić.

–  Kto bardzo cierpiał i smucił się, widząc zło zalewające świat, który Bóg 
stworzył jako dobry? W prawym górnym rogu dopisujemy słowo BÓG.

–  W jaki sposób Bóg postanowił oczyścić ziemię ze zła? Dorysowujemy 
fale, które pokrywają grzechy. Obmywają świat.

–  Jakim człowiekiem był Noe? Co i dlaczego nakazał Bóg mu wybudować? 
Dorysowujemy Arkę. Na dachu piszemy słowo OCALENIE. Na ścianach 
wypisujemy cnoty i dobre cechy charakteru Noego.

–  Co stało się po potopie? (Bóg zawarł przymierze) Między Bogiem i arką 
dorysowujemy tęczę i podpisujemy PRZYMIERZE

2. Przepisz do Pamiętnika biblijnego: Ps 130, 7–8.
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Po potopie ludzie posługi-
wali się tym samym językiem. 
Zamieszkali wspólnie na rów-
ninie Szinear i postanowili wy-
budować z cegieł miasto oraz 
wysoką wieżę sięgającą swym 
wierzchołkiem nieba:
„Chodźcie, zbudujemy sobie 
miasto i wieżę, której wierz-
chołek będzie sięgał nieba, 
i w ten sposób uczynimy sobie 
znak, abyśmy się nie rozpro-
szyli po całej ziemi”. (Rdz 11, 4)

Ludzie poprzez tę budowę chcieli pokazać, 
jacy są ważni i silni. Panu Bogu nie spodobała 
się pycha i zarozumiałość ludzi. Spowodował, 
że przestali mówić wspólnym językiem i roz-
proszyli się po całej ziemi. Nie zdołali więc 
dokończyć budowy tego miasta, które nazwano 
Babel.

Najprawdopodobniej biblijne opowiadanie 
o wieży Babel nawiązuje do budowy miasta, 
której podjął się król Asyrii, Sargon II. Prace rozpoczął w 715 r. przed 
Chr., jednak poległ podczas wyprawy wojennej przed ukończeniem 
budowy. Dla mieszkańców Asyrii był to wielki cios. Następny król 
powrócił do dawnej stolicy, a plan stworzenia wielkiego imperium 
z jednym językiem i jedną władzą nie został zrealizowany.

Wzorem wieży Babel był też 
wznoszony w Babilonie wielki zig-
gurat (budowla w formie schodko-
wej piramidy) za panowania króla 
Nabuchodonozora.

14. Wieża Babel

Imperium –  
potężne królestwo.

Pięćdziesiątnica – 
dzień zesłania Ducha 

Świętego.
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14. Wieża Babel

Autor biblijny łączy dwa różne projekty budowli wznoszonych w różnym 
czasie i w różnych miejscach. Przez to opowiadanie pragnie nam przekazać 
prawdę o grzechu, który oddala człowieka od Boga oraz innych ludzi. Budo-
wanie miasta i wieży oznacza zamykanie się ludzi w tym, co sami potrafią 
wybudować. Skutkiem tego jest zbiorowy grzech pychy. 

Tworzenie przez ludzi cywilizacji jest czymś dobrym i słusznym. Zło po-
lega na tym, że ludzie swoimi osiągnięciami chcą uniezależnić się od Boga. 
Zamiast rozwijać się w prawdziwej wspólnocie popadają w coraz większy 
chaos i niezgodę. 

Dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy Bóg 
mocą Ducha Świętego zjednoczył ludzi 
z różnych narodów i kultur, aby żyli we-
dług Ewangelii i już na ziemi budowali 
królestwo pokoju i miłości.

Bez pomocy 
Pana Boga  
nie ma zgody między ludźmi.

Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce.
Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.
Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem.
Niech się odmieni, niech się odmieni 
oblicze ziemi, tej ziemi. 

Z powodu pychy:
  kłamałem – żeby ukryć swoje zdol-

ności, umiejętności i talenty,
  poniżałem innych – aby samemu wy-

dawać się lepszym,
  udawałem skromnego – żeby usły-

szeć: „Patrzcie, jaki skromny!”
  osądzałem innych – ponieważ tylko 

ja wiem, jacy powinni być,
  odmawiałem przyjęcia pomocy – bo 

sam wszystko wiem i umiem najlepiej,
  nie modliłem się – bo sam sobie po-

radzę, a dziękować nie mam za co.

Rachunek sumienia – PyCHA

Pycha każe mi udawać kogoś 
innego. To przez nią boję się 
spowiedzi. „Co o mnie pomyśli 
ksiądz? Jestem taki porządny. 
Nie wypada, żebym przyznawał 
się do tych złych rzeczy”. Bóg 
przebacza tylko te grzechy, do 
których sam się przyznam.
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14. Wieża Babel

Na pychę najlepsza jest prawda – nie o innych, ale o sobie!

  Jakie znaczenie ma biblijne opowiadanie o wieży Babel?
Biblijne opowiadanie o wieży Babel przestrzega ludzi przed 
grzechem pychy i jego skutkami.

1. Narysuj ilustrację do refrenu piosenki z katechezy.
2.  Choć grzechów głównych nie widać, to bardzo wyniszczają duszę 

człowieka. Jeśli człowiek nad nimi nie zapanuje, doprowadzą 
go do innych grzechów uczynkowych. Który grzech główny jest 
wymieniony na pierwszym miejscu? Jakie to ma znaczenie?

3.  Zastanów się nad 
pytaniami: 
 
 

  Dlaczego na 
Titanicu w sza-
lupach ratun-
kowych było 
miejsce tylko dla 
połowy pasaże-
rów? 
 

  Dlaczego ludzie 
nadal starają się 
wybudować naj-
wyższy budynek 
na świecie? Jak 
długo będzie on 
stał na ziemi?

4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Prz 18, 12.



IV

Bóg zawiera przymierze





IV. Bóg zawiera przymierze

57

15. Patriarchowie

Abram – Abraham  
(1850 r. przed Chr.)
Abram udał się w dro-
gę, jak mu Pan rozkazał, 
a z nim poszedł i Lot. 
Abram miał siedemdzie-
siąt pięć lat, gdy wyszedł 
z Charanu. I zabrał Abram 
z sobą swoją żonę Saraj, 
swego bratanka Lota 
i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, 
i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. (Rdz 12, 4–5)

Izaak syn Abrahama  
(1750 r. przed Chr.) 
Przebywając w tym kraju, za-
siał Izaak ziarno i doczekał się 
w owym roku stokrotnego plo-
nu, gdyż Pan mu pobłogosławił. 
I tak stawał się on coraz bardziej 
zasobny, aż dorobił się wielkiej 
majętności. Miał liczne stada 
owiec i wołów i wiele służby. 
(Rdz 26, 12–14)

Jakub syn Izaaka (1700 r. przed Chr.)
A oto Pan stał na szczycie drabiny i mówił: 
„Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. 
Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu 
potomstwu. A potomstwo twe będzie tak 
liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz 
się na zachód i na wschód, na północ i na po-
łudnie; wszystkie plemiona ziemi otrzymają 
błogosławieństwo przez ciebie i przez twych 
potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, 
gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę 
cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki 
nie spełnię tego, co ci obiecuję”.

(Rdz 28, 13–15)
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15. Patriarchowie

Słowo „patriarcha” pochodzi z języka greckiego 
i oznacza praojca, głowę rodu, przywódcę plemiennego 
lub rodowego. Patriarchą nazywano najstarszego, żyją-
cego przedstawiciela rodu, który stał na jego czele. Był 
traktowany przez wszystkich z niezmiernym szacun-
kiem. Jego władzę i podjęte decyzje uznawano w wielu 
sprawach rodzinnych, majątkowych i na wojnie. 

Patriarchą w Biblii nazywamy Abrahama, Izaaka 
i Jakuba oraz jego 12 synów (Rubena, Symeona, Lewie-
go, Judę, Issachara, Zabulona, Dana, Neftalego, Gada, Asera, Józefa, 
Beniamina).

Bóg wybrał Abrahama i jego potomków. Otoczył ich szczególną 
opieką oraz błogosławieństwem, ponieważ z Abrahama, Izaaka, Ja-
kuba i jego dwunastu synów miał 
powstać Naród Wybrany, a w nim 
miał przyjść na świat Jezus – Syn 
Boży, przez którego dokonało się 
zbawienie wszystkich ludzi. 

Dziś również Pan Bóg, już od 
chwili poczęcia, troszczy się i opie-
kuje każdym z nas. Ma wobec nas 
konkretny plan. Przygotował dla 
nas zadanie i pragnie, abyśmy je 
w życiu wypełnili.

Dla naszych dziadków i rodzi-
ców takim zadaniem było zało-
żenie rodziny, w której troszczą 
się nie tylko o własne życie i zba-
wienie, ale także swoich dzieci 
i wnuków. Swoją miłość, wiedzę 
i czas poświęcają rodzinie.

Uczą nas, wychowują, przekazują wiarę i pragną, abyśmy wzrastali 
w dobroci i mądrości. Dziękujmy miłością za ich miłość.

Ród – szeroko 

rozumiana 
rodzina.

Ojciec rodu w otoczeniu swojej rodziny
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15. Patriarchowie

Modlitwa za dziadków

Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. 
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem 
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy 
przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
(...). Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym 
pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń (...). Panie Jezu, pomagaj 
rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by 
nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek 
i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata 
życia, jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 
otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech 
za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej 
ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen. (Papież Benedykt XVI)

 Kim jest patriarcha?
Patriarcha jest głową całego rodu. W Biblii w ten sposób nazywa 
się ojców Narodu Wybranego: Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz jego 
dwunastu synów.

1.  Dopisz w zeszycie zakończenia zdań:
Moi dziadkowie są...
Dzięki moim dziadkom...
Razem z moimi dziadkami...
 Jestem szczęśliwy, gdy moi 
dziadkowie...
W domu dziadkowie...

2.  Pomódl się wieczorem za swo-
ich dziadków. Pamiętaj o tym 
każdego dnia.

3.  Narysuj drzewo genealogiczne 
patriarchów Narodu Wybra-
nego.

4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Mdr 4, 8–9.
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Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej zie-
mi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 
który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie 
wielki naród, będę ci błogosławił i two-
je imię rozsławię: staniesz się błogosła-
wieństwem. Będę błogosławił tym, którzy 
ciebie błogosławić będą, a tym, którzy 
tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. 
Przez ciebie będą otrzymywały błogo-
sławieństwo ludy całej ziemi”. (Rdz 12, 1–3)

Abram jest postacią historyczną. Żył ok. 
1850 r. przed Chr. Pochodził z miejscowo-
ści Ur w południowej części Mezopotamii. 
Stamtąd wyruszył w drogę razem ze swo-
im ojcem Terachem, żoną Saraj i bratan-
kiem Lotem. Na jakiś czas zatrzymał się 
i osiedlił w miejscowości Charan, leżącej 

16. Powołanie Abrahama
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w północnej części Mezo-
potamii. Potem, odpowia-
dając na Boże wezwanie, 
wyruszył w dalszą drogę.

Inni ludzie czcili wtedy 
wielu bogów, ale Abram 
uwierzył w jednego Boga, 
który polecił mu opuścić 
dom i udać się do nowej 
ziemi. Bóg obiecał mu tak-
że swoje błogosławieństwo 
i zapowiedział, że będzie 
początkiem wielkiego narodu. Abram zaufał Panu Bogu i okazał Mu po-
słuszeństwo, chociaż nie wiedział dokąd Bóg chce go poprowadzić. Opuścił 
rodzinę ojca i udał się do nowej ziemi wskazanej przez Stwórcę. Razem z nim 
wędrowała żona Saraj, bratanek Lot oraz służba, która zabrała cały dobytek. 
Abram zamieszkał w kraju Kanaan – ziemi wskazanej przez Boga.

Bóg zawarł z Abramem przymierze. Był to szczególny dar Boga i uroczyste 
potwierdzenie danych wcześniej obietnic. Zadaniem Abrama było wierzyć i ufać 
Bogu. Bóg nadał Abramowi nowe imię – Abraham, a jego żonie – Sara. 

Abrahama nazywamy ojcem 
wszystkich wierzących.

Czasami wybieramy się w po-
dróż. Wtedy starannie się do niej 
przygotowujemy. Zastanawiamy 
się, jak długo będzie trwała nasza 
wyprawa i co jest jej celem. Inaczej 
spakujemy się, gdy wyruszamy na 

jeden dzień w góry, a inaczej, gdy na miesiąc nad morze. 
Do podróży możemy porównać całe nasze życie. Celem wędrówki Abrahama 

był Kanaan, a naszym jest niebo – życie wieczne obiecane nam przez Boga. 
Naszą wędrówkę rozpoczynamy od początku życia. Podczas chrztu świętego 

Pan Bóg wyznacza jej kierunek. Aby dotrzeć do celu, musimy uwierzyć i za-
ufać Bogu tak, jak to uczynił Abraham. Szlak, którym mamy iść wyznaczają 
Boże przykazania. Musimy pamiętać, że tą drogą, podobnie jak Abraham, nie 
idziemy sami, ale razem z bliźnimi, którzy też chcą dojść do celu – nieba.

16. Powołanie Abrahama

Abram – imię oznacza „ojciec jest wzniosły”
Abraham –  imię oznacza „ojciec wielu 

(mnóstwa) narodów”.
Sara – imię oznacza „księżniczka”.
Przymierze – dwustronny układ.

Karawana –  
sposób  
wędrowania 
w czasach  
Abrama.
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16. Powołanie Abrahama

 Jak odpowiedział Abram na Boże wezwanie?
Abram odpowiedział Bogu zaufaniem, silną wiarą i posłuszeństwem. 
Wyruszył w drogę, chociaż nie znał celu, do którego miał dotrzeć. 

 Co Bóg obiecał Abramowi? 
Bóg obiecał Abramowi swoje błogosławieństwo i zapowiedział, że 
da początek wielkiemu narodowi. Obiecał mu nową ziemię, w której 
będzie mógł zamieszkać ze swoją rodziną. 

 Kim jest Abraham? 
Abraham jest ojcem wszystkich wierzących.

1.  Moje życie jest wędrówką, której celem jest życie wieczne. O czym muszę 
pamiętać, aby dotrzeć do celu?

2. Rozwiąż w zeszycie krzyżówkę.

1.  Komu Pan powiedział, aby pozostawił dom  
swojego ojca?

2. Boży dar.
3. Jego wody oczyściły świat z grzechu.
4. Nieposłuszeństwo wobec Boga.
5. Towarzyszył Abramowi w wędrówce.
6. Żona Abrama.
7. Jeden z Archaniołów.
8.  Od Abrahama wziął początek  

wielki ...............
9. Jest nim Jezus.

10. Abram musiał ją zostawić.
11. Wieża ...............
12.  Człowiek jest stworzony na obraz  

i ............... Boże.
13. Jest nim Bóg.
14.  Jeden z grzechów  

głównych.
15. Pierwsza kobieta.
16.  Ma rozum i wolną wolę,  

ale nie ma ciała.

1
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5
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17. Ofiara Melchizedeka

Po przybyciu do ziemi Kanaan słudzy Abrama i jego bratanka Lota pokłócili 
się o pastwiska. Wówczas Abram zdecydował się odłączyć od Lota. Bratanek 
zamieszkał w dolinie rzeki Jordan. Pewnego razu, wskutek wojny, Lot z rodziną, 
służbą i dobytkiem został uprowadzony do niewoli. Gdy Abram dowiedział 
się o tym, dobrał sobie trzystu osiemnastu swoich służących i pospieszył na 
pomoc bratankowi. Pokonał wrogów i uwolnił Lota z rodziną.

Gdy Abram wracał po zwy-
cięstwie, wyszedł mu na spo-
tkanie do doliny Szawe, czyli 
Królewskiej, król Sodomy. 
Melchizedek zaś, król Sza-
lemu, wyniósł chleb i wino; 
a [ponieważ] był on kapłanem 
Boga Najwyższego, błogosła-
wił Abrama, mówiąc: «Niech 
będzie błogosławiony Abram 
przez Boga Najwyższego, 
Stwórcę nieba i ziemi! Niech 
będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich 
wrogów!». (Rdz 14, 17–20)

Każdego dnia spożywamy różne pokarmy. Jeden jest 
jednak dla nas od wieków szczególnie ważny. Jest to chleb. 
Spożywamy go codziennie kilka razy. Tak było również w cza-
sach Abrama. Rolnicy uprawiali na polach zboże, z którego 

po zmieleniu wypiekali proste placki 
chlebowe. W winnicach dojrzewały 
winogrona, z których przyrządzano 
wino. 

Melchizedek był kananejskim 
królem Szalemu (prawdopodobnie 
późniejszej Jerozolimy). Na spotka-

nie z Abramem przyniósł chleb i wino, 
aby je ofiarować. Chciał w ten sposób podzię-

kować Panu Bogu za pomoc okazaną Abramowi w walce z nieprzyjaciółmi 
i za odniesione zwycięstwo.
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17. Ofiara Melchizedeka

W tradycji Melchizedek stał się symbolem 
doskonałego króla i kapłana. 

Autorzy ksiąg Nowego Testamentu, mówiąc 
o Jezusie Chrystusie jako o doskonałym królu 
i kapłanie, wspominają właśnie postać Melchi-
zedeka. Jak Melchizedek przyniósł chleb i wino, 
tak wiele wieków później Jezus Chrystus użył 
chleba i wina w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
ustanawiając Eucharystię.
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiw-
szy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 
mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszy-

scy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów. (Mt 26 , 26–28)

Ofiara Melchizedeka była zapowiedzią bezkrwawej ofiary Pana 
Jezusa, czyli Eucharystii. Mówimy o niej, że jest figurą Eucharystii, 
a Melchizedek – figurą samego Pana Jezusa.

W czasie każdej Mszy św., która jest dziękczynieniem, kapłan podobnie 
jak kiedyś Melchizedek składa w ofierze chleb i wino jako wyraz naszego 
podziękowania Bogu. Kapłan mówi słowa:

„Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszech-
świata, bo dzięki Twojej hojności otrzymali-
śmy chleb, który jest owocem zie mi i pracy 
rąk ludzkich; Tobie go przyno simy, aby stał 
się dla nas chlebem życia”.

„Błogosławiony jesteś, Panie Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy wino, które jest owocem win-
nego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je 
przynosimy, aby stało się dla nas napojem 
duchowym”.
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17. Ofiara Melchizedeka

Przychodząc na Mszę św. każdy z nas może wyrazić Bogu swoje podzię-
kowanie za dobro, którego doświadczył w życiu. W ten sposób Eucharystia, 
w której uczestniczymy, staje się również naszym dziękczynieniem. Każdy 
człowiek na pewno ma za co Panu Bogu podziękować.

1.  Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,  
wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest. 
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję, 
dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę. 
 
Ref.: 
Za każdy dzień, za nocy mrok,  
za radość mą, szczęśliwy rok. 
Nawet za chmurne, deszczowe dni,  
za wszystko, Panie, dziękuję Ci.  
Nawet za chmurne, deszczowe dni, 
za wszystko, Panie, dziękuję Ci.

2.  Więc przyjm, o Boże, mych modlitw dziękczynienie, 
bo jakże często wdzięczności jest w nich brak. 
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia, 
dlatego Boże, śpiewamy Tobie tak.

 Zapowiedzią czego była ofiara Melchizedeka?
Ofiara Melchizedeka była zapowiedzią bezkrwawej ofiary Pana 
Jezusa, czyli Eucharystii.

1. Podziękuj Panu Bogu w modlitwie wieczornej za mijający dzień.
2. Ułóż modlitwę dziękczynną.
3. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 118, 1.

DZIĘKUJEMy CI  
PANIE BOŻE!
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18. Wiara Abrahama. Izaak

Pomimo zawartego przymierza i licz-
nych zapowiedzi Pana Boga, że Abraham 
stanie się ojcem wielkiego narodu, w jego 
rodzinie nadal nie przyszło na świat dziecko. 
Był starcem i miał już 99 lat, lecz z wia-
rą ufał w wypełnienie Bożej obietnicy. 

Pewnego razu obok namiotu Abrahama 
przechodziło trzech mężczyzn. Gościnnie 
zaprosił ich do siebie i rozkazał przygoto-
wać dla nich posiłek. Gdy goście jedli, jeden 
z nich zapytał o Sarę i zapowiedział, że za 
rok urodzi syna. Sara stała niedaleko w na-
miocie i słyszała całą rozmowę. Roześmiała 
się, ponieważ była już w bardzo podeszłym 
wieku, w którym kobiety nie mogą mieć dzieci. Goście usłyszeli jej śmiech, 
a jeden z nich powtórzył zapowiedź.

Pan rzekł do Abrahama: „Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy napraw-
dę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby 
niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie 
miała syna”. (Rdz 18, 13–14)

Słowa gościa dokładnie wypełniły się. Urodzony przez Sarę syn otrzymał 
imię Izaak – co oznacza „śmiejący się”, ponieważ był przyczyną jej wielkiej 

radości.
A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama 
na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy 
on odpowiedział: „Oto jestem” – powiedział: 
„Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofie-
rze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”. 
  (Rdz 22, 1 – 2)

Abraham z bólem serca był gotów wypełnić 
wolę Boga i złożyć w ofierze swojego jedynego, 
upragnionego syna. Bóg powstrzymał go w ostat-
niej chwili. 
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18. Wiara Abrahama. Izaak

[Anioł] powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic 
złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 
twego jedynego syna”. (Rdz 22, 12)

Abraham dostrzegł niedaleko barana, który zaplątał się rogami w zaroślach. 
Wziął go i złożył w ofierze zamiast swojego syna Izaaka. 

Bóg objawił się Abrahamowi, czyli dał mu się poznać. Dał mu poznać swoją 
miłość i dobroć, ponieważ wypełnił wszystkie złożone obietnice. Abraham 
całkowicie ufał Bogu i był Mu posłuszny. W ten sposób odpowiedział wiarą 
na Boże wezwanie. Nawet wtedy, gdy Bóg wystawiając go na próbę, zażądał, 
by złożył w ofierze swego jedynego syna Izaaka, był gotowy wypełnić to 
polecenie. 

Prawdziwa i dojrzała wiara jest nie tylko przyjęciem za prawdę tego, co mówi 
Bóg, ale posłuszeństwem człowieka wobec Pana Boga. Wzorem posłuszeństwa 
Bogu jest właśnie Abraham. Jego wiara jest szczególnie mocno podkreślona 
w Liście do Hebrajczyków, w którym możemy przeczytać, że: 

  dzięki wierze Abraham okazał posłuszeństwo Bożemu wezwaniu, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie; wyszedł, nie wiedząc, 
dokąd idzie,

  poprzez wiarę Abraham żył jak „cudzoziemiec” i „pielgrzym” w ziemi 
wskazanej przez Boga,

  dzięki wierze Abraham był gotów złożyć w ofierze swego jedynego 
syna.

Wiara jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga w sakramencie chrztu 
świętego. Jeśli nie będzie jej umacniał i rozwijał, to może szybko utracić ten 
nieoceniony Boży dar.

„Gdzie Bóg jest na pierw-
szym miejscu, tam wszystko 
jest na swoim miejscu.” 

 (św. Augustyn)
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18. Wiara Abrahama. Izaak

Wiara to zrobienie pierwszego kroku, gdy 
nie masz nawet pewności, że następne 

stopnie drabiny istnieją...

Nie widzisz Boga, ale On widzi ciebie. 
Zaufaj Mu!

  Jakiej próbie została poddana wiara 
Abrahama?

Wiara Abrahama została poddana próbie 
posłuszeństwa Bogu. Abraham miał złożyć 
w ofierze swojego jedynego i upragnionego 
syna Izaaka.

 Czym jest wiara?
Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie. Jest uznaniem 
za prawdę czegoś, czego osobiście i namacalnie sprawdzić nie można. 
Podstawą wiary jest zaufanie do Boga, który przekazuje prawdę.

1. Odpowiedz na pytanie: Kiedy nasza wiara jest wystawiana na próbę? 
2.  Napisz, dlaczego modlitwa, czytanie Pisma Świętego, przystępowanie 

do sakramentu pokuty i Komunii świętej oraz przykład wiary innych 
ludzi pomagają nam umacniać naszą wiarę.

3. Przypomnij sobie Symbol Apostolski
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezu-
sa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha 
Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzy-
żowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych-
wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, 
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

4.  Podaj trzy przykłady z codziennego życia, które pokazują wiarę 
w Boga.

5. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 13, 6.



IV. Bóg zawiera przymierze

69

19. Jakub i jego synowie

Izaak miał dwóch synów bliźniaków: Ezawa 
i Jakuba. Ezaw urodził się pierwszy i przysłu-
giwało mu ojcowskie błogosławieństwo. Jakub 
jednak podstępnie wyłudził od ojca przywileje 
należne pierworodnemu synowi. Musiał po-
tem uciekać przed zagniewanym Ezawem do 
wuja Labana w Mezopotamii. Gdy opuszczał 
rodzinną ziemię, ujrzał we śnie drabinę opartą 
o ziemię, sięgającą swym wierzchołkiem nie-
ba, po której wchodzili i schodzili aniołowie. 
Potem zobaczył i usłyszał Pana Boga, który 

powtórzył mu obietnice dane wcześniej Abrahamowi. Wtedy powierzył Bogu 
swoją przyszłość. W Mezopotamii założył rodzinę i dokonała się w nim grun-
towna przemiana. Stał się innym człowiekiem, o dojrzałej i silnej wierze. Po 
latach powrócił wraz z rodziną do Kanaanu. Pan Bóg nadał mu nowe imię 
– Izrael.

Jakub miał dwunastu synów. Nazywali się: Ruben, 
Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, 
Neftali, Gad, Aser, Józef i Beniamin. 

Gdy Józef dorósł i miał siedemnaście lat, zajął 
się razem ze starszymi braćmi wypasem trzód. 
Izrael od urodzenia darzył Józefa szczególną mi-
łością, ponieważ urodził mu się w starości. Dał 

mu piękną drogocenną 
szatę z długimi rękawa-
mi. Pewnego razu Józef 
musiał ojcu ze smutkiem 
opowiedzieć, że jego starsi bracia niewłaściwie po-
stępują, a ludzie źle o nich mówią. Starsi bracia roz-
gniewali się za to na Józefa, zazdrościli mu miłości 
ojca i drogiego ubrania.

Józef pamiętał swoje sny i lubił o nich opowia-
dać. Pewnego razu śniło mu się, że razem z braćmi 
wiązał snopy na środku pola. Wtedy jego snop 
podniósł się i stanął, a snopy braci otoczyły go 
kołem i oddały mu pokłon. Innym razem śniło 

Pierworodny – 

dziecko urodzone,  

jako pierwsze 

w rodzinie.
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mu się, że słońce, księżyc i jedena-
ście gwiazd oddawały mu pokłon. 
Ojciec skarcił go za te opowieści, 
ale rozważał, czy w przyszłości cała 
rodzina miałaby przyjść do Józefa 
i oddawać mu pokłon, aż do ziemi? 
Bracia nienawidzili go i nie mogli 
z nim przyjaźnie rozmawiać.

Pewnego razu bracia paśli bydło 
ojca. Izrael posłał Józefa do nich, aby sprawdził, czy wszystko jest w porządku. 
Bracia dostrzegli go z daleka i z gniewem mówili do siebie „Oto nadchodzi ten, 
który ma sny! Teraz możemy go zabić. Ojcu powiemy, że pożarł go dziki zwierz. 
Zobaczymy, co będzie z jego snów!” Ruben postanowił uratować bratu życie. 
Chciał później odesłać go do ojca. Gdy Józef doszedł do obozu, bracia zdarli 
z niego szaty i wrzucili go do starej studni, w której już nie było wody. Potem 
usiedli do obiadu, a Ruben poszedł dopilnować trzody. W tym czasie nadcią-
gnęła kupiecka karawana, która wiozła towary do Egiptu. Juda zaproponował 
braciom, aby sprzedali Józefa do niewoli w Egipcie. Bracia zgodzili się, wyciągnęli 
Józefa ze studni i sprzedali go kupcom za dwadzieścia srebrników.

Po jakimś czasie wrócił Ruben, ale już nie znalazł Józefa w studni. Pełen 
rozpaczy zawołał:

„Chłopca nie ma! A ja, dokąd ja mam iść?” A oni wzięli szatę Józefa 
i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym tę szatę posłali 
ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli: „Znaleźliśmy ją. Zobacz, czy to 
szata twego syna, czy nie”. [Jakub] rozpoznawszy ją, zawołał: „Szata mego 
syna! Dziki zwierz go pożarł! Dziki zwierz rozszarpał Józefa!” (Rdz 37, 30–33)

Szczęśliwe życie Józefa nagle zakończyło się. Doprowadzili do tego bracia, 
którzy nie wiedzieli, że ich okrutny czyn Pan Bóg przemieni w przyszłości 
w ocalenie całej rodziny. Józef był ufnym, prostym i niewinnym chłopcem, 
dlatego Pan Bóg mógł przez niego działać.

Historia synów Izraela przestrzega nas przed tym, do czego może dopro-
wadzić nieżyczliwość rodzeństwa. Wspólnie z rodzeństwem możemy prze-
żyć wiele radosnych chwil, pracując, ucząc się, bawiąc czy pomagając sobie. 
Niekiedy jednak z błahych powodów zaczynamy się kłócić i obrażamy się na 
siebie. Przyczyną tego jest nasza zazdrość, pycha i zarozumiałość, które mogą 
nas doprowadzić nawet do nienawiści wobec własnego brata czy siostry. 
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19. Jakub i jego synowie

Tak niewiele potrzeba, aby okazać innym życzliwość. Możemy ją wyrazić 
dobrym słowem lub uczynkiem. Czasami wystarczy drugiego człowieka 
obdarować uśmiechem, bo jest to najprostsza droga do ludzkiego serca. 

21 listopada jest obchodzony jako 
Dzień Życzliwości i Uśmiechu, ale 
takim dniem powinien stać się każdy 
dzień roku. Jesteśmy po to, aby sobie 
pomagać.

Każdy rozumie serdeczny uśmiech.  

„Nie mogę sobie wyobrazić 
chrześcijanina, który nie potrafi 
się uśmiechnąć. Dajmy radosne 
świadectwo naszej wiary!”

 (Papież Franciszek)

 Jak zachowali się bracia wobec Józefa?
Bracia sprzedali Józefa do niewoli.

 Jakiej cnoty zabrakło braciom w postępowaniu wobec Józefa?
Braciom w postępowaniu Józefa zabrakło życzliwości.

1.  Zastanów się i odpowiedz na pytania: 
– Co jest najlepszą receptą na zazdrość i nienawiść? 
– Co to jest życzliwość? 
–  W jaki sposób możesz okazać życzliwość rodzicom, rodzeństwu, 

kolegom?
2. Odszukaj i przepisz do Pamiętnika biblijnego: Ps 18, 36.
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Kupcy zawieźli Józefa do Egiptu i sprzedali Poti-
farowi, dowódcy straży królewskiej. Józef zamieszkał 
w jego domu. Potifar szybko spostrzegł, że Pan Bóg 
chłopcu błogosławi, bo wszystko czym się zajmuje, 
udaje mu się pomyślnie zrealizować. Potifar uczynił Józefa przełożonym 
nad całym swoim domem. Błogosławieństwo Pana Boga spoczęło na domu 
Potifara, a jego majątek stawał się coraz większy. Po jakimś czasie żona Potifara 
chciała namówić Józefa do zdrady. On jednak nie uległ jej namowom. Wtedy 
obraziła się na niego i fałszywie oskarżyła go przed mężem. Potifar bardzo 
rozgniewał się i nakazał umieścić Józefa w więzieniu.

Pan Bóg wynagrodził wierność Józefa i dalej mu błogosławił. Bardzo 
szybko zaufał mu przełożony więzienia i oddał pod jego nadzór wszystkich 
więźniów.

Zdarzyło się, że główny podczaszy króla egipskiego i główny piekarz zawi-
nili wobec swojego pana. Rozgniewany faraon kazał ich wrzucić do więzienia, 
w którym znajdował się Józef. Rano, gdy Józef wszystko sprawdzał, zastał ich 
bardzo smutnych, bo obaj mieli sny, których nikt nie  potrafił  wytłumaczyć. 

Rzekł do nich Józef: „Wytłumaczenie ich należy 
do Boga. Opowiedzcie mi o nich”. Jako pierwszy 
swój sen opowiedział podczaszy: „Widziałem we 
śnie krzew winny, który rósł przede mną. Na tym 
krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki 
i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. 
W moim ręku był puchar faraona. Zerwałem grona 
i wycisnąłem do pucharu, a potem wręczyłem go 
faraonowi”. Józef wytłumaczył mu sen w ten sposób: 
„Trzy gałązki to trzy dni. Po upływie trzech dni fa-

raon wyświadczy ci łaskę i przywróci na twój dawny urząd. Proszę, wspomnij 
o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca. Potem opowiedział swój 
sen główny piekarz: „Trzymałem na głowie trzy kosze pieczywa. W koszu, który 
był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla 
faraona. Nadleciały ptaki i wydziobywały je z kosza”. Józef tak wytłumaczył 
sen: „Trzy kosze to trzy dni. Za trzy dni faraon skaże cię na śmierć.” Po trzech 
dniach faraon obchodził swoje urodziny i wyprawił wielką ucztę dla dworzan. 
W czasie biesiady przypomniał sobie o podczaszym i piekarzu. Podczaszego 

Podczaszy – osoba 
podająca napoje. 
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przywrócił na dawny urząd, a piekarza kazał powiesić na szubienicy. Podczaszy 
jednak zapomniał o Józefie.

Dwa lata później faraon miał sen. Śniło mu się, że stał nad Nilem. Z rzeki 
wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sito-

wia. Potem z Nilu wyszło 
siedem krów brzydkich 
i chudych, które pożarły 
siedem krów pięknych 
i tłustych. Faraon prze-
budził się. A kiedy znów 
zasnął, miał drugi sen. 
Przyśniło mu się siedem 

zdrowych i pięknych kłosów wyrastających z jednej łodygi. Następnie wyrosło 
siedem kłosów pustych i zniszczonych, które pochłonęły kłosy zdrowe i pełne. 
Rano zaniepokojony faraon rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów oraz mę-
drców egipskich i opowiedział im, co mu się przyśniło. Nikt jednak nie umiał 
wytłumaczyć snów faraona. Wtedy dopiero główny podczaszy przypomniał 
sobie o Józefie i rzekł: „W więzieniu był młodzieniec, który wytłumaczył mi 
i piekarzowi sen, który się potem spełnił”. Na rozkaz faraona natychmiast 
wyprowadzono Józefa z więzienia. Wtedy faraon rzekł do Józefa: „Miałem sen, 
którego nikt nie umie wytłumaczyć. Słyszałem, 
że ty potrafisz to uczynić”.

Józef tak odpowiedział faraonowi: „Nie ja, 
lecz Bóg, da pomyślną odpowiedź tobie, 
o faraonie”. (Rdz 41, 16) 
Wtedy faraon opowiedział swój sen, a Józef 

go wytłumaczył: „Sen królewski jest jeden i ten 
sam: siedem krów pięknych i siedem kłosów 
pełnych – to siedem lat urodzajnych. Siedem 
krów chudych i siedem kłosów cienkich – to 
siedem lat głodu. Najpierw będzie w Egipcie 
siedem lat obfitych zbiorów. Po nich nastą-
pi drugie siedem lat takiego nieurodzaju, że 
głód będzie niszczył całą ziemię. Teraz niech 
więc król upatrzy sobie męża mądrego oraz 
zapobiegliwego i niech go uczyni zarządcą 
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ziemi egipskiej, aby gromadził do spichlerzy piątą część zbiorów przez siedem 
urodzajnych lat i w ten sposób przygotował zapas na siedem lat przyszłego 
głodu”.

Faraonowi spodobała się ta rada, więc rzekł do Józefa: „Bóg dał ci poznać 
wszystko i nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty 
zatem będziesz zarządcą całego Egiptu!”. Po czym faraon zdjął swój pierścień 
z palca i włożył go na palec Józefa, kazał go ubrać w szatę z najczystszego lnu 
oraz zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. 

Józef doświadczył w życiu wielu trudnych chwil. Został sprzedany przez 
braci, żona Potifara fałszywie go oskarżyła, długi czas przebywał w więzieniu. 
Nigdy jednak nie utracił zaufania do Pana Boga. Wiedział, że Opatrzność Boża 
nad nim cały czas czuwa. Z tego, co było trudne i ciężkie dla Józefa, Pan Bóg 
wyprowadził dobro: stał się zarządcą Egiptu.
„Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” (Rz 11, 33)

Nie zawsze potrafimy zrozumieć, dlaczego spotykają nas różne trudności. 
Powinniśmy jednak Panu Bogu całkowicie 
zaufać. On nigdy nie przestaje się o nas 
troszczyć. Nigdy nie chce zła, bo nie jest 
jego twórcą. Jeżeli czasami je dopuszcza, 
to tylko po to, aby z niego ostatecznie wy-
prowadzić jakieś większe dobro. Historia 
Józefa zachęca nas do zaufania Bogu we 
wszystkich chwilach naszego życia.

Opatrzność Boża potrafi nawet z naj-
większych problemów i zmartwień wy-
prowadzić takie dobro, które stanie się dla 
nas przyczyną wielkiej radości. 

 Dlaczego Pan Bóg czasami dopuszcza zło, choć sam nie jest jego twórcą?
Pan Bóg czasami dopuszcza zło, aby z niego wyprowadzić ostatecznie 
jakieś większe dobro.

1. Narysuj ilustrację do jednego ze snów faraona.
2.  Napisz, za pośrednictwem kogo opiekuje się Tobą Pan Bóg. Ułóż krótką 

modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za tę opiekę. 
3. Napisz, czym jest Opatrzność Boża? 
4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 91, 11–12.
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Przepowiednie Józefa wypełniły się. Najpierw nastało siedem lat urodzaju, 
podczas których poczyniono wielkie zapasy zboża. Potem nastąpiło siedem lat 
nieurodzaju. Ludzie prosili faraona o zboże na chleb. Faraon kazał im zwracać 
się do Józefa, który wydawał głodnym nagromadzone zapasy. Po żywność 
ludzie przyjeżdżali do Egiptu  nawet z innych krajów. Izrael też musiał wysłać 
swoich synów po zboże, aby jego rodzina nie umarła z głodu. Tylko najmłodszy 
Beniamin został w domu, ponieważ ojciec obawiał się o niego. Bracia dotarli 
do Egiptu. Prosząc o zboże pokłonili się Józefowi, którego nie rozpoznali. Józef 
jednak od razu wiedział, że to jego bracia i przypomniał sobie swoje dawne sny. 
Nie dał się poznać jednak braciom. Pozwolił im wrócić ze zbożem do domu 
i nakazał, aby przywieźli następnym razem Beniamina, swojego najmłodszego 
brata. Po powrocie do domu bracia 
opowiedzieli wszystko ojcu. Izrael 
zasmucił się, że następnym razem 
Beniamin też będzie musiał wy-
ruszyć w drogę. Czas głodu trwał. 
Gdy wyczerpały się nagromadzone 
zapasy żywności, Izrael kazał sy-
nom wyruszyć kolejny raz po zbo-
że do Egiptu. Juda obiecał ojcu, że 
w czasie wyprawy zaopiekuje się 
Beniaminem. Izrael zgodził się na to 
z wielkim smutkiem i przygotował 
dary dla zarządcy Egiptu.

Gdy Józef powtórnie ujrzał braci, 
rozkazał zaprowadzić ich  do swoje-
go domu i przygotować ucztę. Bracia 
nadal go nie rozpoznali. Ofiarowali 
mu dary i pokłonili się aż do ziemi. On tymczasem ich pozdrowił i zapytał 
o zdrowie starego ojca Izraela, o którym ostatnio opowiadali. Beniaminowi 
życzył, aby Bóg obdarzył go swoją łaską. Józef już dłużej nie mógł opanować 
swojego wzruszenia. Przykazał, żeby wszyscy obcy wyszli z sali, zapłakał 
głośno i rzekł do swych braci:

„Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?” Ale bracia nie byli w stanie 
mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś rzekł do nich: „Zbliżcie się do 



76

21. Spotkanie Józefa z braćmi

mnie!” A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: „Ja jestem Józef, brat wasz, to 
ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się 
i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia 
od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. (…) Opowiedzcie memu ojcu 
o mej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie 
zwlekając sprowadźcie tu mego ojca”. Po czym rzucił się Beniaminowi, 
bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując 
go za szyję. I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia 
jego z nim rozmawiali. (Rdz 45, 3–5.13–15)

Po pałacu faraona rozeszła się wieść o przybyciu braci Józefa. Faraon z rado-
ścią obiecał, że da rodzinie Izraela najbardziej urodzajną ziemię w Egipcie.

Józef nie zemścił się na swoich braciach za dawne krzywdy. Przebaczył im, 
choć było to bardzo trudne. Nigdy nie stracił zaufania do Boga i wiedział, 
że Pan Bóg cały czas nad nim czuwa. Zrozumiał, że Pan Bóg przemienił zło 
powstałe z zazdrości braci, w wielkie dobro, którym było ocalenie rodziny 
Izraela od śmierci głodowej.

Przebaczenie krzywd jest jednym z najtrudniejszych nakazów Pana Jezusa. 
Zdarza się, że ludzie nie potrafią zrezygnować z zemsty na swoich krzywdzi-
cielach. Przez długi czas zachowują do nich urazę w sercach. Udają, że ich nie 
znają, nie rozmawiają z nimi lub wypominają zło, którego doświadczyli. Każdy, 
kto żałuje za popełnione przez siebie zło oraz wyciąga rękę do przeproszenia 
i zgody pragnie, aby mu przebaczono. 

Przebaczenie jest warunkiem uleczenia naszej duszy.  
Pan Bóg wybaczy nam,  

kiedy będziemy potrafili wybaczać innym.

Największym wzorem w przebaczaniu jest dla nas sam Pan Jezus, który 
w czasie ukrzyżowania przebaczył swoim oprawcom. W czasie swego pobytu 
na ziemi wiele razy przebaczał ludziom grzechy, gdy widział w ich sercach żal 
z powodu popełnionego zła. Dzisiaj także każdemu człowiekowi przebacza 
grzechy w sakramencie pokuty. Czyni to zawsze, gdy grzesznik przyznając się 
do winy i żałując za popełnione zło, prosi o przebaczenie. Uczy nas tym samym, 
że również my powinniśmy przebaczać tym, którzy wobec nas zawinili.
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Przebaczenie

Jeśli bowiem prze-
baczycie ludziom ich 
przewinienia, i wam 
przebaczy Ojciec wasz 
niebieski. Lecz jeśli 
nie przebaczycie lu-
dziom, i Ojciec wasz 
nie przebaczy wam 
waszych przewinień. 
 (Mt 6, 14–15) 

Panie, przebacz nam, Ojcze,  
zapomnij nam. 

Zapomnij nam nasze winy, 
przywołaj kiedy zbłądzimy, Ojcze, 

zapomnij nam.

  Jak postąpił Józef wobec swoich 
braci?

Józef przebaczył braciom wszystkie 
krzywdy.

Pamiętaj!
Nie zwlekaj z przebaczeniem 
krzywd!

1.  Napisz, co to jest przebaczenie.
2.  Przepisz do zeszytu fragment Modlitwy Pańskiej, w którym prosimy 

Pana Boga o przebaczenie.
3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym słowa Jezusa: Łk 23, 34.
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Bracia Józefa wróci-
li do domu i z radością 
oznajmili ojcu: „Józef, 
twój syn żyje i jest za-
rządcą całego Egiptu”. 
Izrael jednak im nie 
uwierzył, dopóki nie zo-
baczył przywiezionych 
podarków. Natychmiast 
zdecydował, aby wyru-
szyć w drogę i jeszcze raz spotkać się z Józefem.

Kiedy Józef dowiedział się, że nadjeżdża jego stary ojciec, wyjechał mu na 
spotkanie. Ujrzawszy ojca, rzucił mu się na szyję i zapłakał. Izrael powitał syna 
słowami: „Teraz mogę umierać z radością. Mój ukochany syn żyje!”

Józef zaprowadził ojca przed oblicze faraona, który ofiarował rodzinie 
Izraela najlepszą w Egipcie ziemię Goszen.

Jakub żył w Egipcie jeszcze siedemnaście lat. Gdy przeczuwał zbliżającą się 
śmierć, wezwał Józefa i poprosił syna, aby pochował go w grobie przodków. 
Syn obiecał, że wypełni ostatnią wolę ojca. Potem Izrael wezwał wszystkich 
swoich synów i każdego pobłogosławił. Kierując błogosławieństwo do Judy 
rzekł:

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan 
jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u naro-
dów. (Rdz 49, 10) 

Objawione przez Boga słowa zapowiadały narodzenie się w pokoleniu Judy 
przyszłego Mesjasza. Po błogosławieństwie udzielonym synom Izrael zmarł. 
Józef rozkazał lekarzom, aby namaścili ciało ojca wonnymi olejami i zawiózł je 
do ziemi kananejskiej. Towarzyszyli mu dostojnicy faraona i cała rodzina.

Dzieje Józefa zawierają wiele ważnych pouczeń. Przede wszystkim uczą nas, 
że Pan Bóg opiekuje się jednakowo całymi narodami i każdym człowiekiem 
z osobna. 

Za pośrednictwem Józefa Pan Bóg przyprowadził Izraelitów z Kanaanu 
do Egiptu. Uczynił tak głównie dlatego, żeby pomóc im w zachowaniu wiary. 
W Kanaanie Izraelici żyli rozproszeni wśród pogan mówiących podobnym 
językiem. Mogli łatwo utracić wiarę w prawdziwego Boga. W Egipcie zaś 
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mieszkali razem w ziemi przeznaczonej tylko dla nich. Dzięki temu stali się 
osobnym narodem. Nauczyli się od Egipcjan różnych umiejętności: rolnictwa, 
budownictwa i przemysłu.

Izrael, udzielając synom błogosławieństwa, w szczególny sposób wyróżnił 
Judę. Z jego pokolenia będzie wywodził się wielki władca – pasterz, którego 
panowanie nigdy nie przeminie. Będzie to obiecany przez Boga Mesjasz. Dla 
chrześcijan zapowiedź ta wypełniła się wraz z przyjściem na świat Jezusa 
z Nazaretu. To On, nauczając, umierając na krzyżu i zmartwychwstając, ob-
jawił swoją godność króla i Pana wszechświata.

„Błogosławić” znaczy dobrze mówić lub życzyć dobra. Błogosławieństwem 
obdarza Bóg. Może to czynić nie tylko sam, ale także za pośrednictwem innych 
osób, np. kapłanów czy rodziców. Błogosławienie jest rzeczą niezwykłą, bo 
przez słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez człowieka działa sam 
Bóg, udzielając swojej pomocy, opieki i potrzebnych darów. Błogosławieństwo 
może wypowiedzieć każdy człowiek w różnych chwilach życia.

Rodzice błogosławią dzie-
ci: po urodzeniu się, przed 
podróżą, przed zaśnięciem, 
przed założeniem swojej wła-
snej rodziny czy w innych waż-
nych okolicznościach życia. 

Przy wigilijnym stole oj-
ciec w modlitwie prosi o Boże 
błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

Prosimy Cię, Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki 
nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas 
w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg: Ojciec,  
Syn Boży i Duch Święty. Amen.
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Słowami błogosławieństwa polecamy Bogu innych ludzi: tych, którzy 
sprawiają nam trudności oraz tych, którzy pomagają nam.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 24–26)

Szczególnie powinniśmy pamiętać o błogosławieństwie naszych nieprzy-
jaciół, aby Bóg przemienił ich serca i zamiary.

Boże, Dawco pokoju, błogosław wszystkich naszych nieprzyjaciół.  
Obdarz ich prawdziwą miłością i udziel odpuszczenia grzechów.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  Dlaczego Bóg sprowadził rodzinę Izraela do Egiptu?
Bóg sprowadził rodzinę Izraela do Egiptu, ponieważ chciał, aby stała 
się silnym narodem.
 

  Kogo zapowiadało błogosławieństwo Izraela?
Błogosławieństwo Izraela zapowiadało narodziny Mesjasza w poko-
leniu Judy.

W tych książkach przeczytasz więcej o błogosławieństwach:
o. Leon Knabit OSB, Dobrego dnia, czyli o mocy błogosławieństw,
o. Adam Szustak OP i Karol Sobczyk, Błogosła-
wieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa.

1.  Odpowiedz na pytania: 
–  Kto i kiedy może wypowiedzieć słowa 

błogosławieństwa?
–  Kto działa przez słowa wypowiadanego 

błogosławieństwa?
2.  Kiedy w kościele otrzymujemy błogosła-

wieństwo?
3.  Przepisz do Pamiętnika biblijnego i naucz 

się na pamięć: Lb 6, 24–26.
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Po wielu latach pobytu 
w Egipcie potomkowie Izraela 
doświadczyli strasznych prześla-
dowań. Zmarł Józef i jego bracia, 
a władzę w kraju objął nowy fa-
raon, który już nie pamiętał o za-
sługach Józefa. Zaczął obawiać 
się Izraelitów, bo stali się bardzo 
liczną i silną społecznością. Uwa-
żał, że mogą 
w razie woj-
ny połączyć 

się z wrogami Egipcjan. Postanowił więc zmusić ich do 
wykonywania ciężkich robót publicznych w budowanych 
miastach: Pitom i Ramses. Izraelici musieli wyrabiać cegłę 
i ciężko pracować w polu. Pomimo doświadczanych prze-
śladowań wśród Izraelitów nadal przychodziło na świat wiele dzieci. Dzięki 
temu naród ten stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Widząc to, faraon 
rozkazał izraelskim położnym, aby zabijały nowo narodzonych chłopców, 
a dziewczynki zostawiały przy życiu.

Położne Szifra i Pua bały się 
Boga i nie wykonywały rozkazu 
egipskiego króla. Pozostawiały 
przy życiu wszystkie urodzo-
ne dzieci. Zagniewany faraon 
wydał wtedy kolejny rozkaz 
całemu swojemu ludowi, aby 
wyrzucać do rzeki wszystkich 
nowo narodzonych izraelskich 
chłopców, a dziewczynki pozo-
stawiać przy życiu. 
Izraelici narzekali na swoją 

ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. 
I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abra-
hamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się 
nad nimi. (Wj 2, 23–25)

23. Niewola Izraelitów w Egipcie

Położna – kobieta 
pomagająca przy 
narodzinach dziecka. 
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23. Niewola Izraelitów w Egipcie

Bóg w swojej nieograniczonej miłości dał nam 
wolność. Każdego dnia świadomie wybieramy 
to, co chcemy zrobić – dobro lub zło. Spotykamy 
się z różnymi problemami. Niektóre z nich są 
bardzo trudne do pokonania. Mogą to być częste 
kłótnie z rodzeństwem lub kłopoty z koleżankami 
i kolegami w klasie. Jeżeli ich nie rozwiążemy, to 
doprowadzą do tego, że zaczniemy coraz bardziej 
krzywdzić innych ludzi:

  będziemy do nich uprzedzeni, bo nie są tacy 
jak my i nie robią tego, co my,

  będziemy wobec nich niesprawiedliwi – nie 
damy im tego, co się im należy,

  będziemy ich dyskryminować, czyli gorzej traktować,
  będziemy ich prześladować – poniżać, upokarzać i obrażać. Przykładem 

prześladowania jest używanie obraźliwych słów oraz żartów, odsunięcie 
kogoś od rozmów i spotkań, niesprawiedliwy podział pracy, pogróżki, 
szturchańce.
Nie chcemy, aby nas krzywdzono i w głębi serca nie potrafimy pogodzić 

się z krzywdą wyrządzaną innym ludziom, ponieważ Bóg, który jest Miłością, 
w sumieniu zachęca nas do czynienia dobra.

KAŻDy CZŁOWIEK:

 słaby i silny,

 biedny i bogaty,

 chory i zdrowy

jest dzieckiem Bożym stworzonym na obraz i podobieństwo samego 
Boga. Jest obdarzony godnością i należy mu się nasz szacunek.

Zło w różnej formie dosięga ludzi. Nie stój bezczynnie, gdy jest 
krzywdzony drugi człowiek.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (Rz 12, 21)
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23. Niewola Izraelitów w Egipcie

Bóg nieustannie nas kocha i pomaga nam 
w trudnych chwilach. Zawsze możemy 

zwrócić się do Niego o pomoc. Gdy 
myślimy, że wszyscy nas opuścili, 

On wciąż jest z nami.

Jesteś umiłowanym  
dzieckiem Boga.

  W jaki sposób faraon prześla-
dował Izraelitów w Egipcie?

Faraon zmusił Izraelitów do niewol-
niczej pracy, a ich nowo narodzonych 

synów kazał wyrzucać do rzeki.

1.  Wieczorem pomódl się słowami Psalmu 121 za dzieci, które są prześla-
dowane dlatego, że wierzą w Boga.

2.  Przepisz dowolny werset Psalmu 121 i zilustruj go.
Psalm 121

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?  
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.  
Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.  
Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy.  
Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.  
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. 

3.  Napisz, jak powinieneś zareagować, gdy zobaczysz, że ktoś jest krzyw-
dzony.
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24. Powołanie Mojżesza

Modlitwy prześladowanych w Egipcie 
Izraelitów zostały wysłuchane. Bóg pamię-
tał o przymierzu zawartym z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem. Na świat przyszedł 
chłopiec, który w przyszłości miał wypro-
wadzić Izraelitów z niewoli. Przez trzy mie-
siące matka ukrywała go, aby uchronić przed 
śmiercią. Potem zrobiła papirusowy koszyk, 
który powlekła żywicą i smołą. Włożyła do 
niego dziecko i ukryła w sitowiu na brzegu 
rzeki. Starsza siostra cały czas obserwowała, 
co stanie się z jej młodszym braciszkiem. Po 
pewnym czasie przyszła córka faraona, aby się 
wykąpać w rzece. Gdy dostrzegła kosz, rozka-

zała przynieść go swoim służącym. Ulitowała się nad płaczącym chłopczykiem 
i zaopiekowała się nim, jak własnym synem. Dała mu na imię Mojżesz. 

Chłopiec wychowywał się i kształcił na królewskim dworze. Gdy dorósł, 
dostrzegł, jak źle są traktowani jego rodacy. Broniąc bitego Izraelitę, zabił 
egipskiego nadzorcę. Obawiając się kary za popełnioną zbrodnię, uciekł na 
pustynię. Schronił się u madianickiego kapłana Jetry, u którego pasł owce. 
Ożenił się z jego córką, Seforą. W czasie pobytu w kraju Madianitów Mojżesz 
otworzył swoje serce na głos 
Pana Boga, a wiedzę zdobytą na 
królewskim dworze wzbogacił 
mądrością uczciwego i prostego 
życia. 

Pewnego dnia Mojżesz wy-
prowadził owce w głąb pustyni 
w pobliże Bożej góry Horeb. 
Wtedy ukazał mu się Anioł Pań-
ski w płomieniu ognia ze środka 
krzewu. Mojżesz widział, jak 
krzew płonie, ale się nie spala. Postanowił podejść bliżej. Bóg wezwał go po 
imieniu, a on odpowiedział: „Oto jestem”. Bóg nakazał Mojżeszowi zdjąć 
sandały, bo miejsce, na którym stał, było święte. Mojżesz zasłonił twarz, bo 

bał się zwrócić oczy na Boga. Pan powiedział do niego:
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„Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przeko-
nałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, 
oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”. 
  (Wj 3, 9–10)

Mojżesz bał się wypełnić polecone mu zadanie, ale Bóg zapewnił go, że 
cały czas będzie przy nim.

Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców 
naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego 
imię, to cóż im mam powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, 
KTóRy JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie 
do was”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, 
Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do 
was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze poko-
lenia. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić (...) 
do ziemi opływającej w mleko i miód”. (Wj 3, 13–15.17)

Imię Boga Izraelici zapisywali spółgłoskami JHWH. 
Są to czytane od strony prawej do lewej spółgłoski: 
jod, he, waw, he, które tworzą tak zwany tetragram. 
Po dodaniu samogłosek możemy wypowiedzieć Imię 
Boże: „JAHWE”, które tłumaczymy: JESTEM, KTÓRY 
JESTEM. 

Imię Boże wskazuje na wieczność Boga, który zawsze 
był, jest i będzie. Oznacza, że Pan Bóg jest obecny i działa z miłością w historii 
ludzkości. Poznajemy Go dzięki temu, co czyni:

JESTEM, KTÓRY JESTEM – stworzyłem dla człowieka dobry świat,
JESTEM, KTÓRY JESTEM –  po grzechu pierworodnym obiecałem 

ludziom Zbawiciela,
JESTEM, KTÓRY JESTEM –  wypełniłem daną Abrahamowi obietnicę 

ziemi, potomstwa i błogosławieństwa, 
JESTEM, KTÓRY JESTEM –  chcę wyprowadzić krzywdzonych Izraelitów 

z Egiptu.

JESTEM, KTóRy JESTEM – daję się Wam poznać.
JESTEM, KTóRy JESTEM – działam w Waszym życiu.
JESTEM, KTóRy JESTEM – bardzo Was kocham.

24. Powołanie Mojżesza
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24. Powołanie Mojżesza

Bóg działa także w naszym 
życiu, ponieważ pragnie na-
szego dobra. Daje nam poznać 
swoją miłość poprzez to, co 
dla nas czyni oraz wspomaga 
nas Bożą łaską, którą otrzy-
mujemy przystępując do sa-
kramentów świętych. 

Pan Bóg pragnie także po-
sługiwać się nami, podobnie 
jak posłużył się Mojżeszem. 
Każdemu z nas wyznacza za-
dania, które mamy dobrze wypełnić w zależności od wieku i zdolności. Będąc 
dziećmi powinniśmy pilnie uczyć się w szkole, aby rozwijać swoje zdolności, 
talenty i umiejętności. Naszym obowiązkiem, zgodnie z przykazaniem miłości, 
jest też pomaganie bliźnim.

Kierując się miłością i wypełniając sumiennie swoje obowiązki,  
każdego dnia oddajemy cześć Bożemu Imieniu. 

  Jak brzmi Imię Boga, które poznał Mojżesz?
Imię Boga to JAHWE. Tłumaczymy je słowami: JESTEM, KTóRy JESTEM. 
Boga poznajemy przez to, co czyni.

1.  Na podstawie Wj 2, 10 napisz, dlaczego córka faraona nadała odnale-
zionemu chłopczykowi imię Mojżesz.

2.  Napisz przykazanie, które zobowiązuje nas do wypowiadania Imienia 
Bożego ze czcią i szacunkiem. Podaj przykłady wypełniania 
tego przykazania w codziennym życiu.

3.  Zaprojektuj wizytówkę Pana Boga.
4.  Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 148, 

12–13.

IMIĘ i NAZWISKO

ZAWÓD 

nr telefonu
adres

adres e-mail
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25. Plagi egipskie

Mojżesz wypełnił wolę Bożą 
i razem z bratem Aaronem udał 
się do Egiptu. Wezwał faraona 
do uwolnienia Izraelitów. Egipski 
król jednak nie chciał się na to 
zgodzić. Był bardzo pyszny, bo 
uważał, że jest bogiem na ziemi 
i nie musi nikogo słuchać. Są-
dził, że jest bezpieczny, ponieważ 
liczne wojska uchronią go przed 
każdym niebezpieczeństwem. 

Pan Bóg doświadczył zarozumiałego władcę. Na Egipt spadły plagi, czyli 
kataklizmy, które miały przekonać faraona do zmiany decyzji i wypuszczenia 
gnębionych Izraelitów. Najpierw wody Nilu zamieniły się w krew, potem kraj 
kolejno wypełnił się żabami, komarami i muchami. Zaczęły zdychać zwierzę-
ta, a ciała ludzi pokryły się wrzodami. Spadł grad, szarańcza spustoszyła całe 
plony, a nad ziemią zapanowała nieprzenikniona ciemność. Ostatnią plagą 
była śmierć pierworodnych.

Mojżesz po każdej pladze przychodził do faraona i prosił o uwolnienie 
Izraelitów. Serce faraona pozostawało jednak uparte i niewzruszone jak głaz. 
Faraon wciąż sprzeciwiał się Bożej woli.

1. Krwawa  
woda 2. Żaby 3. Komary 4. Muchy 5.  Pomór  

bydła

6. Wrzody 7. Grad 8. Szarańcza 9. Ciemność 10. Śmierć  
pierworodnych
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25. Plagi egipskie

Człowiek mimo zdobytej wiedzy i wysoko rozwiniętej cywilizacji jest bez-
radny wobec różnych kataklizmów. Kataklizmy, nazywane również klęskami 
żywiołowymi, to zjawiska naturalne, które powodują zniszczenia, szkody 
oraz są zagrożeniem dla ludzkiego życia. Do klęsk żywiołowych zaliczamy: 
powódź, suszę, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, tornado, lawiny, 
osuwiska. 

Dlaczego na 
świecie ludzie 
cierpią z powodu 
kataklizmów?

Nigdy nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na wyżej postawione 
pytanie. W tych trudnych wydarzeniach często ludzie stają się sobie bliż-
si, wzajemnie sobie pomagają i pracują razem. 
W nieszczęściu dostrzegają, że Bóg jest ich 
największym Szczęściem. Tylko On może 
uratować i ocalić. 

Czasami kataklizmy stają się dla nas 
ostrzeżeniem przed pychą, ponieważ nasze 
serca, tak jak serce faraona, stają się twarde 
i nieczułe na upomnienia Pana Boga. 

Bóg pragnie ostrzec ludzi przed grzechem, 
który zawsze prowadzi człowieka do zguby.

Tylko nieustanne nawracanie się, pragnienie 
bliskości Boga i życie w komunii z Nim pomaga, 
aby nasze serca nie stały się twarde jak głaz.
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25. Plagi egipskie

Panie Boże, skrusz nasze kamienne 
serca. Tylko Ty potrafisz to zrobić.  
Rozpal je swoją miłością i nie pozwól,  
aby grzech na zawsze pozbawił nas  
Twojej łaski. Amen.

Niech prawdziwa w naszych ustach 
będzie modlitwa słowami Psalmu:

Panie, moje serce się nie pyszni  
i oczy moje nie są wyniosłe.  
Nie gonię za tym, co wielkie,  
albo co przerasta moje siły.  
Przeciwnie: wprowadziłem ład  
i spokój do mojej duszy.  
Jak niemowlę u swej matki,  
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.  
Izraelu, złóż w Panu nadzieję  
odtąd i aż na wieki. (Ps 131)

  Dlaczego Egipt został doświadczony plagami?
Egipt został doświadczony plagami, ponieważ faraon sprzeciwiał się 
Bożej woli i nie chciał uwolnić Izraelitów.

1.  Napisz, jak zareagował faraon, gdy wody Nilu zamieniły 
się w krew – Wj 7, 23.

2.  Wyjaśnij, podając przykłady z codziennego życia, na czym 
polega nieustanne nawracanie się i życie w komunii z Bo-
giem.

3. Ułóż wyrazy z rozsypanych liter.

1. ORZWDY, 2. DARG, 3. ŚĆMNIECO, 4. HUCMY,
5. ARZAZA , 6. RYMOKA, 7. WERK, 8. RACZAŃSZA,
9. BAŻY.

4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 51, 12.
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26. Wyjście z Egiptu

Na Egipt spadło dziewięć plag, jednak faraon nadal nie chciał 
zmienić swojego postępowania i uwolnić Izraelitów. Był obojętny 
wobec woli Bożej. Nie dbał o los Egipcjan, którzy przez jego pychę 
bardzo cierpieli. Wkrótce cały kraj doświadczyła dziesiąta, naj-
straszniejsza plaga. 

Zanim to się stało, 
Bóg nakazał Izraelitom 
odpowiednio się przy-
gotować. Każda rodzi-
na, sama lub wspólnie 
z sąsiadami, miała po-
starać się o baranka – 
jednorocznego samca 
bez skazy. Czternaste-
go dnia miesiąca nisan 
(pierwszy miesiąc wio-
sny) Izraelici o zmierz-
chu mieli zabić hodowa-

nego baranka, a jego krwią oznaczyć futrynę drzwi domu, w którym 
przebywali.

W nocy mieli spożyć jego mięso razem z niekwaszonym chlebem 
i gorzkimi ziołami. Przygotowany posiłek mieli zjeść pospiesznie 
z przepasanymi biodrami, sandałami nałożonymi na nogi i laską 
w ręce. Mieli być gotowi do drogi – do wyjścia z Egiptu, zgodnie 
z Bożą wolą. Była to Pascha – przejście Pana. 

O północy na Egipt spadła dziesiąta plaga. Umarli wszyscy pier-
worodni, od pierworodnego syna faraona, aż do pierworodnego syna 
więźnia, a także wszelkie pierworodne bydło. Izraelitów uchroniła 
przed śmiercią krew baranka. W całym kraju podniósł się wielki 
krzyk i lament, bo w każdym domu opłakiwano kogoś umarłego. 
Jeszcze tej samej nocy przerażony faraon kazał wezwać Mojżesza 
i pozwolił Izraelitom natychmiast opuścić kraj.

Po czterystu trzydziestu latach z Egiptu wyszło sześć tysięcy 
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Bóg cały czas prowadził swój 
lud. Wskazywał mu drogę, w ciągu dnia w słupie obłoku, a w nocy 
w słupie ognia.
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26. Wyjście z Egiptu

Wkrótce jednak faraon 
zmienił zdanie i zarządził 
pościg za Izraelitami. Po-
tężne wojsko dogoniło Izra-
elitów nad brzegiem Mo-
rza Czerwonego. Izraelici 
znaleźli się w sytuacji bez 
wyjścia. Mogła ich ocalić 
tylko pomoc wszechpotęż-
nego Boga. Bezgranicznie 
zaufali Mu i zostali ocale-
ni. Na głos Boga, Mojżesz 
wyciągnął rękę nad morze, którego wody rozstąpiły się i cały lud 
przeszedł suchą stopą na drugą stronę. Potem Mojżesz znów podniósł 
rękę nad morzem i natychmiast woda zalała egipski pościg. 

Bóg wyzwolił Izraelitów. Ogarnęła ich bojaźń Boża, szacunek 
do Boga i zachwyt Jego Osobą. Pragnęli nieustannie wielbić Go 
i oddawać Mu cześć. Mojżesz wyśpiewał Bogu dziękczynną pieśń 
zwycięstwa. Potem Izraelici, prowadzeni przez Boga, wyruszyli 
w dalszą drogę przez pustynię.

Czasami słyszymy określenie: „sytuacja bez wyjścia”. W ten 
sposób mówi się o bardzo trudnej sprawie, z którą ktoś musi się 
zmierzyć. Sam nie potrafi jej rozwiązać, dlatego potrzebuje pomocy 
drugiej osoby. W takiej sytuacji znaleźli się ludzie po grzechu pier-
worodnym. Przez swoje nieposłuszeństwo odrzucili Bożą przyjaźń 
i sami w żaden sposób nie umieli naprawić wyrządzonego zła. W ta-
kiej sytuacji byli też zniewoleni w Egipcie Izraelici. Samodzielnie 
nie potrafili odzyskać utraconej wolności. Potrzebowali pomocy 
Boga, by wyjść z niewoli. W sytuacji bez wyjścia znaleźli się również 
Egipcjanie, którzy w przeciwieństwie do Izraelitów liczyli tylko na 
własne siły, nie potrafili uwierzyć słowom i znakom Boga. Skutkiem 
takiej postawy była ich śmierć.

Każdy z nas, podobnie jak Egipcjanie, może odrzucić Boga i Jego 
miłość. Skazuje się wtedy na upadek i śmierć. 

Tylko przyjęcie Boga i życie w łączności z Nim daje człowiekowi 
prawdziwe ocalenie.
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26. Wyjście z Egiptu

Śmierć Jezusa na krzyżu została w Nowym Testa-
mencie porównana z ofiarą baranka paschalnego. Jego 
krew jest naszym ocaleniem od śmierci wiecznej, zba-
wieniem od grzechu. Jesteśmy naznaczeni jego krwią. 
Dlatego naszą paschą jest sakrament chrztu, bo w nim, 
pozbywając się grzechu pierworodnego, przechodzimy 
ze śmierci, czyli braku łaski Bożej do życia w przy-
jaźni z Bogiem. Jesteśmy włączeni w Jezusa, który trzy dni po ukrzyżowaniu 
zmartwychwstał. Mamy nadzieję, że żyjąc w przyjaźni z Bogiem, zjednoczeni 
z Jezusem Chrystusem przejdziemy ze śmierci do życia wiecznego.

Pascha = przejście:
dla Izraelitów – wyjście z Egiptu, przejście z niewoli do wolności, 
dla Jezusa – zmartwychwstanie, przejście ze śmierci do życia,
dla nas –  chrzest, przejście z grzechu pierworodnego do życia dziecka 

Bożego, a po śmierci do życia wiecznego.

Boże, nasz najlepszy Ojcze, który poprzez chrzest święty 
przyjąłeś nas jako swoje dzieci i włączyłeś do wspólnoty Ludu 
Bożego, dziękujemy Ci za dar życia wiecznego oraz za Twoją 
niezrównaną dobroć. Tobie chwała na wieki. Amen.

  Przed czym uchroniła Izraelitów krew baranka?
Krew baranka uchroniła Izraelitów przed śmiercią 
pierworodnych.

  Dzięki czemu Izraelici uzyskali wolność?
Izraelici uzyskali wolność, ponieważ bezgranicznie zaufali i uwierzyli 
Panu Bogu, który swoją wszechpotężną mocą wyprowadził ich spod 
władzy faraona.

1.  Ułóż własną modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu  
za dar chrztu.

2.  Przepisz do Pamiętnika biblijnego fragment dziękczynnej pieśni 
Mojżesza: Wj 15, 11. 13.
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27. Bóg prowadzi Naród Wybrany przez pustynię

Bóg wyzwolił Izraelitów 
z niewoli egipskiej, aby popro-
wadzić ich do Ziemi Obieca-
nej, którą obiecał Abrahamowi 
i jego potomkom. Prowadził 
swój naród do celu przez pu-
stynię – miejsce, gdzie brakuje 
wody i pożywienia.

Izraelici mieli do pokonania z Egiptu do 
Ziemi Obiecanej około 350 km. Karawana 
mogła pokonać taką odległość w dwa ty-
godnie, jednak ich wędrówka trwała czter-
dzieści lat. W tym czasie zmarło pokolenie 
niewolników, a do Ziemi Obiecanej wkro-
czyli ich wolni potomkowie.

W trakcie wędrówki lud, który odzyskał 
już wolność musiał nauczyć się jeszcze praw-
dziwego życia w wolności. Bóg cały czas był 
obecny wśród swego ludu. Prowadził go 
z miłością. Przebaczał brak zaufania, częste 
zwątpienie, a nawet utratę wiary. 

Izraelitom bardzo szybko zabrakło wody 
i pożywienia. Doświadczyli też różnych 
nieznanych niebezpieczeństw. Rozgoryczeni 
zaczęli tęsknić za niewolą w Egipcie, gdzie 
nie cierpieli głodu i pragnienia, a niebez-
pieczeństwa były im dobrze znane.

Bóg odpowiadając na modli-
twę Mojżesza oraz ukazując swoją 
chwałę, dał im chleb z nieba – man-
nę, która stała się ich codziennym 
pożywieniem. Mogli ją zbierać we-
dług swoich potrzeb. Nad obóz 
nadleciały też stada przepiórek, 
które można było łatwo złapać.
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27. Bóg prowadzi Naród Wybrany przez pustynię

Gdy zabrakło wody, na rozkaz Boga, Mojżesz 
uderzył laską w skałę, a z niej wypłynęła woda, 
która zaspokoiła pragnienie wszystkich ludzi. 

Po tym, jak Izraelici kolejny raz utracili cier-
pliwość i zaczęli szemrać przeciwko Bogu, poja-
wiło się wśród nich 
bardzo dużo jadowi-
tych węży. Przerażeni 
ludzie uznali swoją 
grzeszność i zaczęli 
błagać Mojżesza, aby 
wstawił się za nimi. 
Bóg nakazał Mojże-

szowi sporządzić miedzianego węża i umieścić go 
na wysokim palu. Każdy ukąszony, jeżeli tylko 
spojrzał na niego, pozostał przy życiu. 

Wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej 
jest symbolem naszej wędrówki przez życie do 
nieba.

Chrzest

Ucieczka  
z niewoli  
egipskiej

NieboCiało i Krew Chrystusa

WĘDRóWKA PRZEZ ŻyCIE

WĘDRóWKA PRZEZ PUSTyNIĘ

Ziemia 
Obiecana

woda, manna, przepiórki

BóG

Jak Bóg opiekował się swoim ludem wędrującym przez pustynię do 
Ziemi Obiecanej, tak opiekuje się nami w drodze do nieba. Czyni to 
przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który obdarzając nas łaską 
uświęcającą i uczynkową udziela nam pomocy w dążeniu do życia 
wiecznego. Łaskę Bożą możemy przyjąć każdego dnia.
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Trudności, z jakimi 
borykali się Izraelici 
w czasie wędrówki 

przez pustynię

 Pomoc Boga względem 
Izraelitów

Pomoc Jezusa Chrystusa 
względem nas dzisiaj

Brak pożywienia Manna i przepiórki 
zaspokajają głód

Jezus jest chlebem z nieba, 
pokarmem duchowym 
w Eucharystii (Komunii św.)

Brak wody Woda ze skały zaspokaja 
pragnienie

Jezus jest źródłem wody 
żywej – udziela łaski Bożej 
w sakramentach św.

Śmierć od ukąszeń 
wężów

Miedziany wąż, 
zawieszony na palu, 
ratuje ziemskie życie

Ukrzyżowany Jezus ratuje 
nas od śmierci wiecznej, 
daje nam życie wieczne 

Manna jest figurą Eucharystii, woda ze skały – figurą łaski 
Bożej otrzymanej w sakramentach św., zaś wąż miedziany 
umieszczony na palu jest figurą krzyża Jezusa Chrystusa.

  Kto prowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej?
Izraelitów do Ziemi Obiecanej prowadził Bóg. Dał im wodę i poży-
wienie, ratował w napotkanych niebezpieczeństwach.

1. Przepisz do zeszytu tekst (Wj 16, 14–15) i wstaw brakujące wyrazy:
Gdy się warstwa  uniosła ku górze, wówczas na pustyni 
leżało coś drobnego, , niby szron na ziemi. Na widok tego 
Izraelici pytali się wzajemnie: „Co to jest?” – gdyż nie wiedzieli, co to 
było. Wtedy powiedział do nich : „To jest , który 
daje wam  na pokarm”.

2. Odpowiedz na pytania:
– Co jest dla nas pokarmem z nieba?
– Jaka woda zaspokoi pragnienie na zawsze?
– Jakie wydarzenie zapowiada miedziany wąż przybity do pala?

3. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 144, 3.

27. Bóg prowadzi Naród Wybrany przez pustynię
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28. Synaj – góra przymierza

Po długiej wędrówce Izraelici dotarli 
do góry Synaj. Tam Bóg zawarł przymie-
rze ze swoim narodem. Zwrócił się do 
niego przez Mojżesza tymi słowami: 

Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie 
głosu mego i strzec mojego przymie-
rza, będziecie szczególną moją wła-
snością pośród wszystkich narodów, 
gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz 
wy będziecie Mi królestwem kapła-
nów i ludem świętym. (Wj 19, 5–6)

Wszyscy Izraelici postanowili wypełnić 
Boży nakaz. Wśród grzmotów i dźwięków 
potężnej trąby Bóg zstąpił na szczyt góry Synaj i wezwał Mojżesza. Przygo-
towani Izraelici w czystych, wypranych szatach pozostali u podnóża góry. 
Nie mogli na nią wejść, bo groziła im śmierć. Przed oblicze Boga nie można 
przychodzić z ciekawości. Taka postawa uwłacza świętości Boga. Ktokolwiek 
zbliża się do Boga, musi przede wszystkim pragnąć świętości, mieć czyste 
intencje i być do tego właściwie przygotowany.

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.  
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej 

rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, 
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wo-
dach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 
synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem 

tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.  
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan 
nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.  
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować 
i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku 
czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żad-

Dekalog – z j. grec.

dziesięć słów.
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28. Synaj – góra przymierza

nej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, 
ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka 
pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, zie-
mię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. 
Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 
twój, da tobie.  
Nie będziesz zabijał.  
Nie będziesz cudzołożył.  
Nie będziesz kradł.  
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał 
żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani 
jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego 
twego”. (Wj 20, 1–17)

Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga Dekalog, czyli dziesięć przyka-
zań, spisanych na dwóch kamiennych tablicach. 

Był to rodzaj konstytucji, na której opierać się miało przymierze Boga 
z Izraelitami. Przekroczenie któregokolwiek z przykazań oznaczało złamanie 
przymierza. 

Przymierza z Bogiem nie można rozumieć jako 
dwustronnej umowy zawartej między równymi pań-
stwami. W tym przymierzu pierwszeństwo należy do 
Boga, który jako pierwszy wychodzi do ludzi i daje im 
ważne zobowiązania. Jest to Boża wola, którą ludzie 
mają wypełniać.

Na znak zawartego przymierza Mojżesz polecił złożyć Panu Bogu ofiarę 
z cielców. Krwią ze złożonych w ofierze zwierząt skropił ołtarz i lud. To właśnie 
miało wyrażać więź między Bogiem a ludźmi, a jednocześnie miało być po-
świadczeniem tej więzi na wzór pieczęci. Wcześniej Bóg zawierał przymierza tyl-
ko z pojedynczymi ludźmi, np.: z Noem czy Abrahamem. Na górze Synaj zawarł 
przymierze z całym ludem izraelskim, czyniąc z niego szczególną swoją własność.

Przykazania dane przez Boga obowiązują wszystkich ludzi. Nie są one 
bezdusznymi przepisami, które przestrzega się ze strachu przed karą. Bóg dał 
je z miłości do ludzi, aby chronić najcenniejsze wartości związane z ludzkim 
życiem. 

Konstytucja – najważniejszy dokument w państwie.
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28. Synaj – góra przymierza

Jezus w swoim nauczaniu na nowo wyjaśnił Dekalog (Mt 5, 17–48), po-
twierdzając jego aktualność i wskazał, że najważniejszym przykazaniem jest 
miłość (Mt 22, 36–40). Powinniśmy więc widzieć 
w Bożych przykazaniach miłość Boga, który pragnie 
naszego dobra, dlatego w ten sposób wskazuje nam 
drogę prowadzącą przez ziemskie życie do nieba. 

Zachowywanie Bożych przykazań powinno być 
odpowiedzią naszej miłości na miłość Boga.

  Co wydarzyło się na górze Synaj?
Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze 
z Izraelitami, którzy  
stali się Narodem Wybranym. Dał im Dekalog.

1.  Przykazanie Boże można zapisać w formie nakazów. Dopasuj do roz-
poczętych przykazań odpowiednie zakończenie, które zawiera powód, 
dla którego Bóg nam je dał (zadanie wykonaj w zeszycie).

2.  Zrób wieczorem dokładny rachunek sumienia według Bożych przyka-
zań.

 I  Wierz tylko Bogu
 II  Zawsze wymawiaj Imię 

Boże ze czcią
 III  Poświęć dzień święty Bogu 

i rodzinie 
 IV  Szanuj w każdej sytuacji 

swoich rodziców
 V  Dbaj o życie swoje i innych 

ludzi
 VI  Dbaj o czystość myśli, serca 

i ciała
 VII  Szanuj własność swoją, 

cudzą i wspólną 
 VIII  Zawsze mów prawdę
 IX  Szanuj związek małżeński
 X  Panuj nad swoimi 

zachciankami, pożądaniami 
i pokusami

  one są Twoim darem dla drugiego człowieka.
  pochodzi ona od Boga i dbaj o dobre imię 

bliźniego.
  jesteś dzieckiem Bożym, które każdego dnia ma 

się stawać coraz bardziej podobne  
do swojego Ojca.

  Jego Imię jest święte.
  Opatrzność Boża czuwa nad każdym Twoim 

krokiem, a bliscy cały czas otaczają cię swoją 
miłością.

  tylko On jest Bogiem prawdziwym, który Ciebie 
do końca umiłował.

  jest ono Bożym darem i zadaniem, które trzeba 
wypełnić.

  każda rzecz jest darem i owocem pracy rąk 
ludzkich.

  w nim Bóg dał Tobie życie, a dziecko potrzebuje 
miłości matki i ojca.

  oni dali Ci życie.

Przykazanie miłości

Boga bliżniego
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29. Złoty cielec

Bóg zawarł przymierze z Izraelita-
mi, a oni zobowiązali się dotrzymać 
jego warunki. Mieli zawsze dochować 
wierności prawdziwemu Bogu. Jednak 
bardzo szybko zapomnieli o tym, co 
przyrzekli.

Mojżesz długo nie schodził z góry 
Synaj. Zniecierpliwiony Naród Wybra-
ny poprosił Aarona, brata Mojżesza: 

„Uczyń nam boga, który by szedł 
przed nami, bo nie wiemy, co się 
stało z Mojżeszem, tym mężem, 
który nas wyprowadził z ziemi 
egipskiej”. Aaron powiedział im: 
„Pozdejmujcie złote kolczyki, które 
są w uszach waszych żon, waszych 
synów i córek, i przynieście je do 
mnie”. A wziąwszy je z ich rąk na-
kazał je przetopić i uczynić z tego 
posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: „Izraelu, oto bóg twój, który 
cię wyprowadził z ziemi egipskiej.” (Wj 32, 1–4)

Następnego dnia wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary 
biesiadne. Potem ucztowali – jedli, pili, bawili się i tańczyli.

Pan rzekł wówczas do Mojżesza: „Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się 
lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili 
się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego 
z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary (...) Widzę, że lud ten jest 
ludem o twardym karku.” (Wj 32, 7–9)

A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas 
gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. 
A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, 
rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aaro-
na: „Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?” 
Aaron odpowiedział: „Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo 
wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. (Wj 32, 19–22)
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Mojżesz przebywał na Synaju czterdzieści dni i nocy. Izraelici myśleli, że 
zaginął. Zrobili sobie złotego cielca, który stał się dla nich bożkiem. Oddali 
cześć należną tylko Panu Bogu posągowi uczynionemu z metalu. Bóg bar-
dzo rozgniewał się na niewierność Narodu Wybranego. Mojżesz błagał Boga 
w imieniu ludzi o zmiłowanie. Bóg wysłuchał Mojżesza i nie zesłał wynisz-
czającej kary na naród.

Tragicznym skut-
kiem tej sytuacji stało 
się rozbicie przez Moj-
żesza tablic z Bożymi 
przykazaniami. Jest to 
symbol zerwania przez 
ludzi przymierza zawar-
tego z Bogiem. Pan Bóg 
nakazał Mojżeszowi wy-
konać dwie nowe tablice 
z kamienia. Na nich Bóg 
wypisał przykazania 

jeszcze raz podczas spotkania z Mojżeszem na górze Synaj. W ten sposób na 
nowo zawarł przymierze z Narodem Wybranym. 

Izraelici popełnili grzech bałwochwalstwa – oddali cześć należną tylko 
Bogu zrobionemu przez siebie metalowemu bożkowi.

W codziennym ży-
ciu nam też zdarza się 
zapominać o Bogu. Za-
stępujemy Boga swoimi 
bożkami – zabawą, bo-
gactwem, sławą...

Pan Bóg umieścił 
przykazanie Nie będziesz 
miał cudzych bogów 
przede Mną na pierw-
szym miejscu. Jeżeli Bóg 
będzie w naszym życiu 
na pierwszym miejscu, 
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wtedy przyjmiemy również wszystkie pozostałe przykazania. Jeżeli zaś od-
rzucimy pierwsze przykazanie i zastąpimy Boga swoimi bożkami – to istnieje 
niebezpieczeństwo, że odrzucimy wszystkie pozostałe przykazania. Ten, dla 
kogo pieniądze będą najważniejsze, może również kraść, okłamywać i oszu-
kiwać po to, aby mieć ich jak najwięcej.

  Co to jest bałwochwalstwo?
Bałwochwalstwo to oddawanie czci boskiej różnym bożkom. Izraelici 
oddali cześć złotemu cielcowi.

  Dlaczego Pan Bóg dał przykazanie Nie będziesz miał cudzych bogów 
przede Mną na pierwszym miejscu? 
Jeżeli nie będziemy mieć innych bożków, a Bóg będzie na pierwszym 
miejscu w naszym życiu, wtedy przyjmiemy również wszystkie po-
zostałe przykazania. 

1.  Odpowiedz na pytania: • Co może stać się naszym bożkiem? • Do czego 
może to doprowadzić?

2.  Wpisz wyrazy w piramidę wartości, umieszczając na jej szczycie najważ-
niejszą wartość: ocena w szkole, rodzeństwo, Bóg, wygrane zawody, 
rodzice, kieszonkowe, dom.

3. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 106, 6. 47.

Kto jest w moim życiu najważniejszy?

Odrzucenie  
pierwszego 
przykazania 

Bożego –  
bałwochwalstwo.

Pierwsze 
przykazanie 

Boże.
Ja

Bóg

Bóg

Ja
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30. Wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Wędrówka Izraeli-
tów do Ziemi Obie-
canej zbliżała się do 
końca. Gdy Izraelici 
dotarli do miejscowo-
ści Kadesz, Mojżesz 
wysłał zwiadowców, 
aby sprawdzili, jaki 
lud zamieszkuje tę 
ziemię, jak wyglądają 

jej miasta i jakie zbierają plony. Zwiadowcy, po powrocie zapewniali 
o urodzajności i bogactwie Ziemi Obiecanej.

Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, 
ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają 
w dolinie oraz na górze – do ziemi pszenicy, jęczmienia, wino-
rośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek, oliwy 
i miodu – do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz 
się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie. (Pwt 8, 7–9)
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30. Wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Umarł w krainie Moabu. 
Przed śmiercią jednak Pan Bóg pozwolił mu zobaczyć krainę, którą 
obiecał Narodowi Wybranemu. 

Po śmierci Mojżesza przywódcą Izraelitów został Jozue, który 
miał ich wprowadzić do Ziemi Obiecanej. Przed wkroczeniem do niej 
Pan Bóg powtórzył cuda, jakie uczynił podczas Wyjścia z Egiptu. 

Gdy więc lud wyruszył, by przeprawić się przez Jordan, kapła-
ni niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Zatrzymały się 
wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej 
przestrzeni, podczas gdy wody spływające do Morza Słone-
go, oddzieliły się zupełnie. Kapłani niosący Arkę Przymierza 
Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, 
a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi. (Joz 3, 14. 16–17)

Po wejściu do Ziemi Obiecanej Naród Wybrany jeszcze raz świa-
domie wybrał prawdziwego Boga i uznał Go swoim Panem.

I rzekł Jozue do ludu: „Wy nie możecie służyć Panu, bo jest 
On Bogiem świętym (...)”. Lecz lud odrzekł Jozuemu: „Nie! My 
chcemy służyć Panu!” (Joz 24, 19. 21)
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30. Wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Zdobycie Ziemi Obiecanej 
nie jest zasługą Jozuego, ale 
dziełem samego Boga. Pod-
kreśla to symboliczne imię 
Jozuego, które oznacza „Bóg 
zbawia”. To samo imię zostało 
nadane Jezusowi Chrystusowi. 
Jest ono greckim tłumaczeniem 
hebrajskiego imienia Jozue. Tak 
jak Jozue poprowadził Naród 
Wybrany do Ziemi Obiecanej, 
tak Chrystus prowadzi nas do 
naszej Ziemi Obiecanej – nieba. 
Jozue jest figurą Chrystusa.

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia Obiecana jest!

  Co jest naszą Ziemią Obiecaną?
Naszą Ziemią Obiecaną jest niebo. Wprowadza nas do niej Jezus 
Chrystus, przewodząc w drodze naszego życia.

1.  Narysuj mapę życia 
– naszej wędrówki 
z Jezusem do nieba. 
Umieść na niej to, co 
pomaga i to, co prze-
szkadza w dojściu do 
celu.

2.  Zapisz w Pamiętni-
ku biblijnym: Ps 37, 
23–24.

3.  Napisz, jaki tytuł ma 
nasz modlitewnik. 
Co to oznacza?

Jerycho

Jo
rd

an

Góra  
Nebo

Morze  
Martwe

Kanaan –  
Ziemia Obiecana

Morze 
Śródziemne
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31. Zdobycie Jerycha

Dzięki Bożej pomocy Izraelici wkroczyli do Ziemi Obiecanej. Pan 
Bóg pomógł im także w zajęciu miasta Jerycha – potężnej twierdzy, 
która wydawała się niemożliwa do zdobycia. 

I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho 
wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, 
uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie je-
den raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech 
niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego 
dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na 
trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie 
głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, 
a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy 
wprost przed siebie». Siódmego dnia (...) Jozue zawołał do 
ludu: «Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto 
w moc waszą! (Joz 6, 2–5. 15–16)

Stało się tak, jak zapowiedział Bóg.
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31. Zdobycie Jerycha

Izraelici nie musieli wcale walczyć. To Bóg dał im Jerycho. Wy-
starczyło tylko, że z wiarą wypełnili Bożą wolę. Znakiem bliskości 
Boga i Jego obecności pośród Narodu Wybranego była Arka Przy-
mierza. 

Izraelici nie musieli się martwić – Bóg był z nimi, więc wydarzyć 
się mogło nawet to, co wydawało się niemożliwe.

W naszym życiu doświadczamy różnych trudnych sytuacji. 
Czujemy się wtedy osamotnieni i opuszczeni. Choroba, złe oceny, 
niepowodzenia, cierpienie, śmierć, brak pracy powodują, że zamy-
kamy się w sobie i odczuwamy strach przed światem. Wydaje nam 
się, że nikt nie może nam pomóc. Jest jednak inaczej. 

Pan Bóg jest zawsze blisko nas, szczególnie wtedy, gdy jest nam 
źle. Gdy braknie nam siły, Jezus zawsze jest gotowy udzielić nam 
swojej pomocy. Czyni to poprzez: swoje słowo, sakramenty święte, 
dobre natchnienia, drugiego człowieka, różne sytuacje, które nie 
są dziełem przypadku.



V. Bóg wypełnia warunki przymierza

109

31. Zdobycie Jerycha

W ten sposób pokazuje, jak bardzo nas ko-
cha, pomagając nam przetrwać najtrudniejsze 
chwile życia. Bóg jest Obrońcą, który zawsze 
dotrzymuje danej obietnicy.

  Dzięki czyjej pomocy Izraelici zdobyli 
Jerycho?
Izraelici zdobyli Jerycho dzięki pomocy 
Boga, który cały czas był blisko nich. 
Jest również ciągle blisko nas i poma-
ga nam w najtrudniejszych chwilach 
życia.

1. Odpowiedz na pytania:
a. Kto został powołany na przywódcę Izraela po śmierci Mojżesza?
b. Jakie miasto Izraelici okrążali przez sześć dni?
c. Ile razy zostało okrążone miasto siódmego dnia?
d. Co nieśli kapłani przed Arką Przymierza?
e. Co robili Izraelici, gdy brzmiały trąby?
f. Co stało się z murami Jerycha?

2.  Korzystając z informacji podanych w V rozdziale, wypełnij w zeszycie 
tabelkę. Postaraj się wymienić jak najwięcej wydarzeń.

Trudności napotkane  
przez Naród Wybrany

Pomoc Pana Boga udzielana 
Narodowi Wybranemu

3.  Odpowiedz na pytanie: Poprzez kogo i przez co Pan Bóg udziela To-
bie pomocy? Podziękuj w czasie wieczornej modlitwy za Jego pomoc 
i obecność.

4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 118, 8.





VI

Bóg wyznacza  
przywódców  

Narodu Wybranego
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Po śmierci Jozuego rozpoczął 
się trudny czas dla Narodu Wy-
branego. Musiał on bronić danej 
mu przez Boga Ziemi Obiecanej, 
tocząc ciągłe walki z ludami, które 
już wcześniej ją zamieszkiwały. 
Potrzebował odważnych i dziel-
nych przywódców. Byli to najpierw 
sędziowie, a potem królowie. 

Bóg powoływał sędziów z róż-
nych pokoleń Narodu Wybranego 
w konkretnych, trudnych sytu-
acjach, aby przyjść z pomocą ca-
łemu ludowi. Ich zadaniem było: 
kierowanie narodem, rozstrzyga-
nie sporów i obrona przed wroga-
mi. Poprzez nich Bóg ratował swój 
naród spod władzy innych ludów. 

Zdarzało się bowiem, że Izraelici dostawali się pod obce panowanie. 
Działo się tak, gdy gasła ich wiara w jedynego Boga i tracili jedność 
przez wiarę w bożki.

Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi 
egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów 
sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana 
i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana 
przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy 
ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak 
że nie mogli im się oprzeć. 
Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wyba-
wiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował 
się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladow-
ców. (Sdz 2, 12–14.18)

Dzięki powołanym sędziom możemy poznać, że Pan Bóg nigdy 
nie był obojętny na losy Narodu Wybranego, mimo że tak często 
odchodził od Niego. Izraelici nawracali się, czynili pokutę, jednak 
bardzo szybko zapominali o Bożym dobrodziejstwie i powra-

32. Sędziowie i królowie
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32. Sędziowie i królowie

cali do bałwochwalczych kultów. Nie słuchali też sędziów przypominających 
o wierze w jedynego Boga. W ten sposób na nowo ściągali na siebie różne 
nieszczęścia, z których próbowali ich ocalić kolejni wybawcy posłani przez 
Pana. Pismo Święte wymienia czternastu sędziów, którzy sprawowali władzę 
w Izraelu na przestrzeni około 150 lat Do najbardziej znanych należą: Gedeon, 
który z Bożą pomocą pokonał Madianitów, Samson – słynny ze swojej siły 
oraz Samuel, który namaścił Saula na pierwszego króla izraelskiego. 

Zadania sędziów przejęli kolejno powołani przez Boga królowie Izraela. 
Najważniejszymi z nich byli Dawid i Salomon. 

Dziś słowo „sędzia” kojarzy nam się najczęściej z sędzią sportowym czy 
sądowym. Pierwszy z nich rozstrzyga różne sprawy w czasie zawodów, drugi – 
pilnuje przestrzegania prawa, stara się 
pogodzić zwaśnionych ludzi i orzeka 
czyjąś winę lub niewinność. Aby zo-
stać sędzią trzeba zdać egzaminy, czyli 
trzeba mieć odpowiednią wiedzę. 

Słowo „król” kojarzy nam się 
z władcami, którzy rządzili w różnych 
krajach i troszczyli się o wszystkich 
poddanych w swoim państwie. Strzegli 
też granic przed najazdami nieprzy-
jacielskich wojsk. O wyborze na króla 
decydowali ludzie.

W Izraelu sędziów i królów powo-
ływał Pan Bóg, aby oprócz obrony na-
rodu i rozstrzygania spornych spraw 
również strzegli wiary w jednego praw-
dziwego Boga.

Za przekaz wiary dzieciom odpo-
wiedzialni są rodzice. To oni prosili 
dla nas o chrzest święty, uczyli nas: znaku krzyża, odmawiania najprostszych 
modlitw, zabierali nas na Mszę św. do kościoła. Do dziś troszczą się o roz-
wój naszej wiary. Czynią to, gdy: przypominają nam o Mszy św. szkolnej, 
nabożeństwach majowych, różańcu i Drodze Krzyżowej. W ten sposób są 
strażnikami naszej wiary.
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32. Sędziowie i królowie

Wkrótce sami staniemy się strażnikami 
wiary naszej i przyszłych pokoleń. To 
od nas będzie zależało, czy kościoły 
będą domami Pana Boga, gdzie będzie-
my Go wielbić, modląc się z innymi, czy 
staną się sklepami lub kawiarniami, 
w których będzie królował pieniądz 
i zabawa – bożki naszych czasów.

 Kim byli sędziowie i królowie Narodu Wybranego?
Sędziowie i królowie Narodu Wybranego byli ludźmi powołanymi 
przez Boga do kierowania Izraelem i jego obrony. Starali się również 
o to, aby cały lud zachował wiarę w prawdziwego Boga.

1. Przepisz do zeszytu tabelkę i uzupełnij.

Sędziowie biblijni Sędziowie dzisiaj

– obrona przed wrogami
–  godzenie skłóconych plemion 

Izraela
– rozstrzyganie sporów
–  strzeżenie wiary w Jedynego 

Boga

2.  Ułóż krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie hasło SĘDZIOWIE IZRA-
ELA. Wykorzystaj w tym celu podane w Piśmie Świętym imiona sędziów: 
Otniel, Ehud, Barak, Debora, Gedeon, Jefte, Samson, Heli, Samuel, 
Szamgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon, Abdon oraz imiona innych osób, które 
poznałeś na katechezie.
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33. Powołanie Samuela

Anna, żona El-
kany przez wiele 
lat nie miała dzieci. 
Swój smutek powie-
rzyła na modlitwie 
Bogu. Jej usta poru-
szały się, ale nikt nie 
słyszał wypowiada-
nych słów. W głębi 
serca obiecała, że je-
żeli urodzi syna, to 
ofiaruje go na służ-
bę Bogu. Starała się 
szczerze rozmawiać 

z Bogiem. Bóg wysłuchał Annę i dał jej syna Samuela. Gdy chło-
piec podrósł, oddała go do domu Pana w Szilo. 

Młody Samuel uczył się wszystkiego od kapłana Helego. Pewnej 
nocy, gdy spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka 
Przymierza, Pan zawołał Samuela, a on odpowiedział: „Oto jestem” 
i pobiegł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. 
Heli odrzekł: „Nie wołałem Cię, wróć i połóż się spać”. Powtórzyło 
się to jeszcze dwukrotnie. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. 

Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać! Gdyby jednak kto 
cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. 
Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył 
Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, 
Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słu-
cha”. (1 Sm 3, 9–10)

Pan Bóg przepowiedział Samuelowi zagładę rodu Helego z po-
wodu złego postępowania synów kapłana. Wydarzenie to zmieniło 
całe życie Samuela. Bóg wybrał go na proroka. Po śmierci Helego 
stał się sędzią – przywódcą całego narodu. 

Również dzisiaj Pan Bóg powołuje ludzi do szczególnej służby 
Jemu samemu oraz wspólnocie Kościoła. Są to kapłani, którzy 
w swoim sercu słyszą głos Boga wzywającego ich, aby wypełnili 
powierzone im zadanie. 
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Księża w ciągu dnia odma-
wiają modlitwy – Liturgię Go-
dzin: jutrznię, godzinę czytań, 
modlitwę w ciągu dnia, nie-
szpory i kompletę. Trwają w ten 
sposób przy Bogu i powierzają 
Mu sprawy Kościoła, szczegól-
nie swoich parafian. 

Celebrując ofiarę Mszy św. 
– najdoskonalszej modlitwy Ko-
ścioła, w czasie której udzielają 
wiernym Komunii św. Sprawują 
sakrament pokuty, chrzczą, na-
maszczają chorych i błogosławią 
małżeństwa. W ten sposób prze-
kazują nam łaski Boże. To dzięki 
nim sam Jezus może być realnie 
obecny w naszym życiu. 

Prowadzą pracę duszpaster-
ską. Starają się, aby wierni nie 
tylko poznali naukę Pana Jezu-
sa, ale także według niej żyli, 
a dzięki temu osiągnęli życie 
wieczne.

Wszystkim kapłanom jest 
bardzo potrzebna nasza mo-
dlitwa, aby dobrze wypełniali 
powierzoną im przez Boga po-
sługę.

33. Powołanie Samuela

Brewiarz – obowiązkowy modlitewnik dla kapłanów,  z którego mogą też korzystać inni.
Celebrować – czynić coś z powagą.
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33. Powołanie Samuela

Panie Jezu, Ty kazałeś swoim Apostołom, by na całym świecie głosili 
Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali i podczas każdej Mszy św. głosili Twoją 
śmierć i zmartwychwstanie. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapła-
nów. Dziękuję Ci za ich obecność. Dziękuję za to, że głoszą Twoją naukę, 
że w Twoim imieniu przebaczają, że rozdają Twoje Ciało. Niech będą 
mądrymi i świętymi kapłanami według Twego Serca. Amen.

Pan Bóg powołuje nie tylko do kapłaństwa. Już w chwili 
poczęcia obdarza nas szczególnym osobistym powoła-

niem. Każdy jest powołany do czegoś innego. Naszym 
zadaniem jest odkrycie naszego powołania i zrealizo-
wanie go. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy posta-
ramy się usłyszeć Boże wezwanie. Pan Bóg może do 
nas przemawiać przez różne wydarzenia, osoby, na 
modlitwie i w naszym sumieniu. Musimy tylko być 
bardzo uważni i mieć czas na ciszę, ponieważ Pan Bóg 

przemawia w ciszy naszego serca. Jeżeli odpowiemy na 
Boże wezwanie, będziemy już tu na ziemi szczęśliwymi 

ludźmi. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy 
żyje zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. 

Panie Boże daj, aby wszyscy, którzy słyszą Twoje wezwanie, umieli 
powiedzieć za Samuelem „Mów, bo sługa twój słucha”.

 Jakimi słowami Samuel odpowiedział na Boże wezwanie?
Samuel odpowiedział na Boże wezwanie słowami: „Mów (Panie), bo 
sługa Twój słucha”.

 Co przygotował Pan Bóg dla każdego z nas?
Pan Bóg przygotował dla każdego z nas osobiste powołanie, zadanie, 
które mamy w życiu odkryć i wypełnić, aby być ludźmi szczęśliwymi.

1.  Ułóż własną krótką modlitwę za kapłanów.
2.  Wieczorem pomódl się za kapłanów pracujących w twojej parafii.
3.  Wypisz do zeszytu wszystkich kapłanów pracujących w twojej parafii.
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34. Grzech Saula

Samuel przez wiele lat rzą-
dził Narodem Wybranym, 
rozsądzając różne trudne 
sprawy zgodnie z Bożymi 
przykazaniami. 

Gdy był bardzo stary, Izra-
elici zażądali od niego, żeby 
wybrał spośród nich króla. 
Samuel, przekazując im Boże 
słowa, ostrzegł, że prawem 
króla będzie posiadanie zie-
mi i zbieranie podatków. Pod-
dani będą jego robotnikami 
i żołnierzami. Król będzie 
wykorzystywał swoją wła-
dzę, zamiast służyć całemu 
narodowi. Mimo tych ostrze-
żeń Izraelici nadal domagali 
się wybrania spośród siebie 
króla.

Z woli Pana Boga Samuel 
namaścił Saula na pierwszego 
króla Izraelitów. Jego głowę 
polał olejkiem. Był to znak 

szczególnego wybrania. To Bóg chciał, aby Saul sprawował od tej pory rządy 
nad wszystkimi Izraelitami.

Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował 
go i rzekł: «Czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu, Izraela? 
Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów 
dokoła.»  (1 Sm 10, 1)

Saul, jako król, bardzo szybko przestał być posłuszny Bogu. Łamał Boże 
przykazania i robił to, co chciał. Sam składał ofiary, chcąc w ten sposób zaskar-
bić sobie Bożą łaskawość. Bardzo przez to zasmucił i rozgniewał Pana Boga.
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34. Grzech Saula

Posłuszeństwo to wypełnianie woli in-
nych osób. Robienie tego, o co nas popro-
szą. Jesteśmy zobowiązani do posłuszeń-
stwa na pierwszym miejscu Panu Bogu. 
Czynimy to, gdy wypełniamy w codzien-
nym życiu Jego wolę. Wzorem posłuszeń-
stwa Panu Bogu jest dla nas Maryja. Wielu 
świętych starało się ją naśladować.

„Proś więc i wymagaj Panie:  
Co chcesz, abym czynił?  
Czego chcesz, abym nie czynił?  
Odnosząc sukces czy porażkę,  
Prześladowany czy pocieszany,  
Śpiąc czy pracując dla Ciebie,  
Pożyteczny czy całkiem bezużyteczny,  
Nie pozostaje mi nic innego, jak powtarzać  
Za przykładem Maryi:  
Tak, uczyń ze mną, co zechcesz!” 
  (Św. Augustyn)

Powinniśmy także być posłuszni naszym rodzicom, 
opiekunom i nauczycielom, ponieważ chcą, abyśmy stali 

się mądrymi i dobry-
mi ludźmi oraz trosz-
czą się o nasze bezpie-
czeństwo. 

W IV przykazaniu Pan Bóg zobowiązuje nas 
do posłuszeństwa rodzicom.
Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo 
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 
(Tu: słowo „długo” oznacza „dobrze”).
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34. Grzech Saula

Czasami nie jesteśmy 
zadowoleni z poleceń, któ-
re otrzymujemy. Chcemy 
wszystko zrobić po swo-
jemu. Możemy wtedy po-
pełnić błędy, ponieważ nie 
mamy jeszcze wystarcza-
jąco dużego doświadcze-
nia życiowego. 

Nie zawsze chcemy się 
podporządkować przepi-
som ruchu drogowego. 
Zdarza się, że przechodząc przez jezdnię, nie czekamy na zielone światło, 
bo to za długo trwa. Czasami nie przechodzimy po pasach, bo są za daleko. 
Cena, jaką przyjdzie zapłacić za nasze nieposłuszeństwo, może być bardzo 
wysoka. Może zdarzyć się wypadek, a my sami możemy utracić zdrowie, 
a nawet życie.
Według starego przysłowia, jeżeli ktoś nie chce słuchać starszych 
i mądrzejszych, poczuje na sobie wszystkie popełnione przez siebie 
błędy, a to zawsze bardzo boli. Decyzja należy do Ciebie, czy skorzystasz 
z doświadczenia życiowego Twoich rodziców, dziadków, nauczycieli, 
kapłanów.

 Kim był Saul?
Saul był pierwszym królem Izraelitów. Zgrzeszył wobec Pana Boga 
brakiem posłuszeństwa.

 Komu powinniśmy być posłuszni?
Powinniśmy być posłuszni Panu Bogu, naszym rodzicom, opiekunom 
i nauczycielom.

1.  Napisz, co według Ciebie, Saul powinien zmienić w swoim 
postępowaniu.

2.  Podaj po trzy przykłady, kiedy jesteś posłuszny Panu Bogu, 
rodzicom i nauczycielom.

3. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 131, 1.
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35. Dawid namaszczony na króla

Saul w pierwszych 
latach swego panowa-
nia był wierny Panu 
Bogu, potem jednak 
okazał się nieposłusz-
ny względem Niego. 
Jego postępowanie 
bardzo zasmuciło Sa-
muela, który z Boże-
go nakazu namaścił 
go na króla. 

Saul nie był godny 
tego, żeby panować 
nad Narodem Wy-
branym. Pan Bóg 
więc posłał Samuela 
do Betlejem, do domu 
Jessego, aby spośród jego synów wybrał następnego króla Izraelitów. 
W Betlejem Samuela przywitała zaniepokojona starszyzna miasta, 
która nie wiedziała, czy jego przybycie oznacza pokój. Najpierw 
Samuel zapewnił, że właśnie tak jest, a potem zaprosił do złożenia 
ofiary Panu Bogu. Swoje zaproszenie skierował również do Jessego 
i jego synów. W pierwszej kolejności Samuel zwrócił uwagę na Eliaba 
i zastanawiał się, czy on jest Bożym pomazańcem.

Pan jednak rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, 
ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem 
człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co 
widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. (1 Sm 16, 7)

Kolejno podchodzili do Samuela pozostali dorośli synowie Jessego. 
Bóg jednak nie wskazał żadnego z nich. 

Jesse miał jeszcze jednego najmłodszego syna, Dawida, który 
pasł owce. To właśnie jego wskazał Pan, a Samuel namaścił go 
w otoczeniu starszych braci. Od tej chwili duch Pański opanował 
Dawida, natomiast opuścił Saula. 
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35. Dawid namaszczony na króla

Nikt z obecnych nie rozumiał, dlaczego właśnie Dawid został namaszczo-
ny na króla. Starsi synowie Jessego byli dzielnymi i mężnymi wojownikami. 
Ludzie nie wyobrażali sobie króla Narodu Wybranego jako młodzieńca, który 
pasie owce. W oczach ludzi Dawid nie miał jeszcze żadnego znaczenia, ale 
Bóg znał jego serce i to było najważniejsze.

My jesteśmy namaszczeni 
olejem krzyżma świętego. Stało 
się to w czasie chrztu świętego, 
który czyni nas dziećmi Bożymi 
i otwiera nasze serca dla Boga. 
To namaszczenie oznacza naszą 
przynależność do wspólnoty lu-
dzi wierzących, czyli Kościoła. 
Do niej powołuje nas Bóg. Jest 
to powód do dumy i do wielkiej 
troski o to, aby nasze serca po-
dobały się Bogu. 

Panie Boże!

Dziękuję Ci z całego serca za dar chrztu świę-
tego. Dzięki Tobie jestem pozbawiony grzechu 
pierworodnego i namaszczony świętym ole-
jem. Dziękuję Ci za Twą nieskończoną i bezin-
teresowną miłość, jaką mnie obdarzasz oraz 
za to, że jestem Twoim dzieckiem. Amen.

Panie, uczyń serca nasze  
według serca Twego!

Jako dzieci Boże powinniśmy troszczyć się o to, by nasze serca były wy-
pełnione dobrem, którym możemy obdarzać innych. Dla Pana Boga nie jest 
ważny nasz wygląd zewnętrzny, kolor skóry, ubranie, bogactwo, ale to, jakie 
jest nasze serce.
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35. Dawid namaszczony na króla

Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,  
któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.  
Święty Bóg, Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,  
kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad. 

 Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...

 Dlaczego Bóg wybrał Dawida na króla?
Bóg wybrał Dawida na króla, ponieważ znał jego dobre serce.

 Jakie znaczenie ma namaszczenie dziecka w czasie chrztu św.?
Namaszczenie dziecka w czasie chrztu św. oznacza naszą przynależ-
ność do Kościoła, do którego powołuje nas Bóg.

1. Odpowiedz na pytanie: Kiedy twoje serce podoba się Panu Bogu?
2.  Od chwili chrztu twoje serce jest świątynią, w której mieszka Duch 

Święty. Napisz, co ją buduje, a co ją niszczy. Podaj po trzy konkretne 
przykłady.

3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: J 15, 16–17.

Ludzie podziwiają nasz wygląd, ale Bóg zna nasze serca i widzi,  
że nie jest wypełnione dobrem.

Każdego dnia staraj się o piękno swojego serca!
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36. Dawid pokonuje Goliata

Król Saul prowa-
dził wojnę z Filisty-
nami. Izraelici rozbili 
obóz po jednej stro-
nie Doliny Terebintu, 
a po drugiej ustawili 
namioty przeciwnicy. 
Z filistyńskiego obo-
zu przez czterdzieści 
dni wychodził rano 
i wieczorem potężny 
wojownik o imieniu 
Goliat. Za każdym ra-

zem wzywał kogokolwiek spośród Izraelitów na pojedynek. Nikt 
jednak nie chciał się z nim zmierzyć.

Po stronie Izraelitów walczyli trzej starsi synowie Jessego. Pew-
nego razu ojciec posłał do nich z prowiantem najmłodszego syna 
Dawida. Po odszukaniu braci Dawid usłyszał na polu walki groźne 
okrzyki Goliata i zobaczył, jak Izraelici uciekają przed nim w popło-
chu. Bardzo szybko podjął decyzję. Poszedł do króla Saula i oznajmił, 
że stanie do walki z Goliatem. Był odważny. Już wcześniej wiele razy 
w obronie owiec swojego ojca zabijał groźne lwy i niedźwiedzie. 
Król jednak obawiał się o niego, bo był jeszcze młodym chłopcem. 
Dał mu swoją zbroję. Dawid jednak jej na przyjął, nie potrafił się 
w niej poruszać. Na pojedynek zabrał ze sobą tylko kij, pięć gładkich 
kamieni w torbie i procę.

Dawid i Goliat stanęli naprzeciwko siebie. Potężny Filistyn wzgar-
dził młodym, niedoświadczonym chłopcem i obrzucił go pogardli-
wymi groźbami. Dawid jednak pewnym głosem odpowiedział:

„Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, 
ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izra-
elskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją 
rękę (...) niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. 
Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan 
ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze 
ręce”. (1 Sm 17, 45–47)

Każdego dnia staraj się o piękno swojego serca!
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36. Dawid pokonuje Goliata

Goliat ruszył w kierunku chłopca, ten jednak dużo szybciej 
podbiegł do niego i wystrzelił z procy jeden z kamieni, który trafił 
Goliata prosto w czoło. Filistyn padł martwy na ziemię.

Dawid całkowicie zaufał Bogu, nawet odrzucił zbroję, która 
miała go chronić. Swoją walkę stoczył w imię Pana Boga, bo miał 
w sercu niezachwianą wiarę i nadzieję. Goliat z kolei kierował się 
pychą, zuchwałą pewnością siebie. Urągał wojskom izraelskim, 
wzgardził Dawidem, a przede wszystkim pokładał nadzieję we 
własnej sile i świetnej zbroi, którą posiadał. Zapomniał, że w życiu 
jednak wszystko zależy od Pana Boga.

Wiele razy w życiu stajemy przed zadaniem i wydaje nam się, że 
jest ono po ludzku nie do wykonania. Nasze doświadczenie pod-
powiada, że podjęliśmy się czegoś bardzo ryzykownego, a duma 
– że to wszystko jest bez sen-
su. W sercu jednak czujemy, 
że powinniśmy mimo wszyst-
ko spróbować. Z Bożą pomocą 
jesteśmy w stanie zrealizować 
zadanie, bo dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych.

Jednym z trudnych zadań, 
które powinniśmy realizować 
codziennie jest walka z naszy-
mi grzechami, wadami i słabo-
ściami. To one odsuwają nas od 
Pana Boga i nie pozwalają nam 
stać się świętymi. Są naszym 
„Goliatem”, którego musimy 
pokonać. Nie uda nam się to, 
jeżeli będziemy walczyć sami. 
Potrzebna nam jest pomoc Pana 
Boga. Wtedy jesteśmy w sta-
nie pokonać każde zło, nawet, 
jeżeli po ludzku wydaje się to 
niemożliwe.
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36. Dawid pokonuje Goliata

Marzenia są po to, aby je spełniać.  
Trzeba tylko z całych sił starać się o to,  
a Pana Boga prosić, 
aby nam w tym pobłogosławił.

„Zacznij od robienia tego,  
co konieczne,  
potem zrób to, co możliwe.  
Nagle odkryjesz,  
że dokonałeś niemożliwego.”
 (Św. Franciszek z Asyżu)

Dla Pana Boga wszystko jest 
możliwe, miłość Chrystusa  
zwyciężyła nawet śmierć.

  Dlaczego Dawid pokonał Goliata?
Dawid pokonał Goliata, ponieważ walczył w imię Pana Boga, któremu 
całkowicie zaufał i uwierzył. 

 Co jest dla nas „Goliatem”? Kiedy stajemy do walki z nim?
„Goliatem ” dla nas są nasze grzechy, słabości i wady. Do walki z nimi 
musimy stanąć każdego dnia.

1.  Wyjaśnij, co znaczy stwierdzenie: Dla Boga nie ma rzeczy niemożli-
wych.

2. Napisz, czym charakteryzował się Goliat, a czym Dawid?
3. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 118, 5.
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37. Psalmy – modlitwa króla Dawida

Król Dawid rozpoczął panowanie po śmierci Saula. Miał wtedy 30 lat. Bóg 
wspierał go i dał mu zwycięstwo nad wrogami. Dawid zdobył Jerozolimę, 
z której uczynił stolicę kraju. Zbudował w niej dla siebie cedrowy pałac, aby 
umieścić w nim zgromadzone bogactwa. Chciał z Jerozolimy uczynić miejsce 
szczególnej modlitwy i czci oddawanej Bogu. Sprowadził z Szilo Arkę Przy-
mierza – znak Bożej obecności wśród Narodu Wybranego. Sam, jako król, brał 
udział w tym wydarzeniu idąc przed Arką, tańcząc i grając, nie zważając na 
to, co powiedzą ludzie. Chciał też zbudować świątynię, która byłaby godnym 
mieszkaniem dla Pana. Wola Boża była jednak inna, to dopiero Salomon – syn 
Dawida miał wybudować świątynię. 

Król Dawid zdawał sobie sprawę 
z tego, że wszystko co posiada, za-
wdzięcza Bożemu błogosławieństwu. 
Układał piękne psalmy, czyli pieśni 
religijne, w których uwielbiał Pana 
Boga, dziękował Mu za wszelkie łaski 
i dobra, przepraszał za swoje grzechy 
i prosił o pomoc. Często sam je śpiewał 
przy akompaniamencie cytry. Była to 
jego modlitwa, w której zawarł całą swą 
miłość do Pana Boga. Był to też jego 
największy skarb, którym podzielił się 
z nami wszystkimi. W Biblii znajduje 
się Księga Psalmów, w której zapisa-

nych jest 150 psalmów. Autorem części z nich jest sam król Dawid. Do dziś 
wszyscy ludzie, którzy odmawiają brewiarz, modlą się tekstami psalmów. Są 
one również śpiewane w czasie Mszy św. oraz nabożeństw. 

Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, rozmową z Nim. Możemy modlić 
się gotowymi tekstami. Niektóre z nich znamy na pamięć, np. „Ojcze nasz”, 
„Chwała Ojcu”. Inne odmawiamy, posługując się modlitewnikiem Droga do 
nieba. Każdy z nas może modlić się również tekstami psalmów. Powinniśmy 
pamiętać, że w modlitwie najważniejsze jest nasze serce, bo w niej wyraża się 
cała nasza miłość do Pana Boga. Modlitwa to nie tylko nasze prośby kierowane 
do Boga, ale przede wszystkim uwielbienie naszego Pana, dziękczynienie za 
otrzymane dobra i przeproszenie za popełnione zło. Tego wszystkiego możemy 

się nauczyć od króla Dawida. 
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37. Psalmy – modlitwa króla Dawida

Razem z królem Dawidem możemy:

 Pana Boga uwielbić
Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona. (Ps 145, 1–3)

 Panu Bogu podziękować
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  
orzeźwia moją duszę.  
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach  
przez wzgląd na swoje imię. (Ps 23, 1–3)

 Pana Boga przeprosić
Zmiłuj się nade mną, Boże,  
w swojej łaskawości,  
w ogromie swego miłosierdzia wymaż  
moją nieprawość!  
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,  
a grzech mój jest zawsze przede mną.  
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem  
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,  
tak że się okazujesz sprawiedliwym  
w swym wyroku  
i prawym w swoim osądzie. (Ps 51, 3–6)
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 prosić Pana Boga
Słuchaj, o Boże, mojego wołania,  
zważ na moją modlitwę!  
Wołam do Ciebie z krańców ziemi,  
gdy słabnie moje serce: na skałę 
zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie,  
bo Ty jesteś dla mnie obroną,  
wieżą warowną przeciwko wrogowi. 
     (Ps 61, 2–4)

Panie Boże, pozwól mi każdego dnia wytrwale 
modlić się do Ciebie. Pragnę powiedzieć Tobie 
wszystko, bo Ty jesteś moim prawdziwym 
Przyjacielem. Amen.

 Co to są psalmy?
Psalmy to pieśni religijne – modlitwy. Autorem wielu z nich jest król 
Dawid, który śpiewał Panu Bogu o wszystkich sprawach swojego 
życia. Słowami psalmów możemy Pana Boga wielbić, dziękować Mu, 
przepraszać Go i prosić.

 Czego król Dawid uczy nas o modlitwie?
Król Dawid uczy nas, że w modlitwie powinna się wyrażać cała nasza 
miłość do Pana Boga. 

 Dlaczego powinniśmy modlić się słowami psalmów?
Powinniśmy modlić się słowami psalmów, ponieważ w ten sposób 
możemy włączyć się w modlitwę Kościoła.

1. Wypisz tytuły znanych Ci modlitw.
2. Ułóż swój własny psalm.
3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 6, 5.

37. Psalmy – modlitwa króla Dawida
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38. Mądrość króla Salomona

Król Dawid pod koniec swego życia nakazał namaścić na króla 
swego syna Salomona, który objął rządy w Izraelu po śmierci swego 
ojca. Zasiadł na tronie, gdy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem. 
Obawiał się, czy podoła wszystkim obowiązkom, jakie niesie ze 
sobą sprawowanie władzy królewskiej. Pewnego razu w nocy Bóg 
zwrócił się do niego, aby poprosił o to, co jest mu potrzebne. Salo-
mon poprosił wtedy o serce pełne rozsądku do rozstrzygania spraw 
sądowych oraz rozróżniania dobra od zła. 

Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie 
poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie 
poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla 
siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc speł-
niam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, 
że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. 
I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż <za 
twoich dni> podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś 
będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa 
i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę 
twoje życie”. (1 Krl 3, 11–14)

Pewnego razu do króla Salomona przy-
szły dwie kobiety, które mieszkały w jed-
nym domu i urodziły niedawno swoje dzieci. 
Syn jednej z nich zmarł w nocy. Wtedy jego 
matka poszła do pokoju drugiej kobiety, za-
brała żywe dziecko a zostawiła martwe. Nie 
chciała się jednak do tego przyznać. Każda 
z kobiet twierdziła przed królem Salomonem, 
że żyjące dziecko należy do niej. Król miał 
rozsądzić, czyje jest dziecko. Kazał wtedy 
przynieść miecz, rozciąć dziecko i każdej dać 
połowę. Jedna kobieta natychmiast zaczęła 
błagać, aby dziecko pozostawiono przy życiu 
i oddano je drugiej. Tamta kobieta z kolei 
zgodziła się, aby przecięto dziecko. Król już wiedział, która z nich 
jest prawdziwą matką i której należy oddać dziecko – tej, która 
chciała, aby dziecko żyło.
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Mądrość Salomona była nadprzyrodzonym darem Boga. Prosił o nią w mo-
dlitwie, ponieważ chciał, aby jego panowanie było zgodne z prawem Bożym. 
Najważniejszym obowiązkiem było dla niego dochowanie sprawiedliwości 
wobec swoich poddanych. 

Bóg ustanowił króla w Izraelu po to, aby w Jego imieniu objął sprawiedli-
wymi rządami ludzi słabych, biednych i pozbawionych praw.

38. Mądrość króla Salomona

Wiedza to informacje 
o otaczającej nas 
rzeczywistości, które 
możemy poznać.

Zdobytą wiedzę trzeba 
jeszcze zrozumieć, 
aby dobrze i mądrze 
wykorzystać ją w życiu. 
Potrzebna nam jest 
zatem nie tylko wiedza, 
ale i mądrość.

Mądrość jest łaską, która 
pomaga nam podejmować 
właściwe decyzje. Dzięki niej 
potrafimy wybrać właściwą 
drogę w życiu, która 
doprowadzi nas  
do zbawienia.
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38. Mądrość króla Salomona

Codziennie przycho-
dzimy do szkoły, aby 
poznać i zrozumieć coś 
nowego. W młodości na-
uka i zdobywanie wiedzy 
jest naszą pracą. Czasami 
nie chce się nam uczyć 
i dlatego spisujemy za-
dania domowe od kolegi 
czy z internetu. Jednak 
to, czego nie zapamię-
tamy i nie zrozumiemy, 
nigdy nie wykorzystamy 
w przyszłości. 

Pamiętajmy w mo-
dlitwie, aby prosić Boga 
o dar mądrości. Dzięki 
niej będziemy podej-
mować właściwe decy-
zje, będziemy wiedzieć, 
jak wykorzystać zdobytą 
wiedzę, aby żyć zgodnie 
z przykazaniem miłości 
Boga i bliźniego.

 Jakim królem był Salomon?
Salomon był królem sprawiedliwym i mądrym.

 O co Salomon prosił Pana Boga? 
Salomon prosił Boga o dar mądrości, aby mógł, wiedząc co jest dobre, 
a co złe, rozsądnie rozstrzygać sprawy sądowe.

1. Odpowiedz na pytanie: Do czego potrzebna jest w życiu mądrość?
2. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Mdr 9, 9–10.
3. Ułóż swoją własną modlitwę, w której prosisz Pana Boga o mądrość.
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39. Budowa Świątyni

Król Salomon zasłynął z wielkiej mądrości, ale także z budowy 
świątyni. Już jego ojciec, król Dawid, chciał umieścić Arkę Przy-
mierza z kamiennymi tablicami Dekalogu w murowanej świąty-
ni. Uważał, że najświętszy znak obecności Boga wśród Narodu 
Wybranego nie może być cały czas przechowywany w Namiocie 
Spotkania. Wolą Pana Boga było jednak, aby świątynię zbudował 
jego syn.

Król Salomon rozpoczął budować świątynię w czwartym roku 
swego panowania. Prace trwały siedem lat. Gdy zostały ukończone 
i wspaniała budowla wyposażona w sprzęty potrzebne do obrzędów 
religijnych wznosiła się na wzgórzu Moria w Jerozolimie, król Salo-
mon nakazał zwołać cały lud. Na oczach wszystkich Arka Przymierza 
została przeniesiona do świątyni i umieszczona w miejscu specjalnie 
dla niej przygotowanym, które nazwano Miejscem Najświętszym. 
Wtedy obłok chwały Pańskiej wypełnił świątynię. Salomon zaś 
modlił się przed ołtarzem, wznosząc ręce ku niebu.
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„(…) Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć 
modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego prze-
bywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz! (…)” (1 Krl 8, 30)

Dla wszystkich Izraelitów świątynia była mieszkaniem samego Boga, miej-
scem oddawania mu nieustannej czci i celem pielgrzymek. 

Dla nas miejscem szczególnej obecności Boga i oddawania Mu czci jest 
kościół. W nim znajduje się ołtarz, na którym kapłani sprawują Eucharystię 
– ofiarę Mszy św. W każdym kościele jest również tabernakulum, w którym 
przechowujemy prawdziwe Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. Informuje 
nas o tym czerwona lampka, nazywana wieczną. Jej zadaniem jest przypo-
minanie nam o konieczności oddania czci Chrystusowi obecnemu w Chlebie 
Eucharystycznym przez przyklęknięcie, zachowanie ciszy, pobożną modlitwę, 
spokojne poruszanie się i właściwy ubiór.

39. Budowa Świątyni

Powinniśmy również pa-
miętać o tym, aby wcho-
dzić do kościoła na Mszę 
św. lub nabożeństwo bez 
gumy do żucia oraz o tym, 
aby wyłączyć telefon ko-
mórkowy.

Makieta świątyni 
Salomona z „Ogrodu 
biblijnego” przy ośrodku 
Caritas w Myczkowcach 
 Fot. ks. Bogdan Janik
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39. Budowa Świątyni

 Święty, Święty,  
Święty jest Pan Zastępów.  

Cała ziemia jest pełna chwały. (Iz 6, 3)

Klękam przed Tobą Panie, ukryty w białej Hostii, i uwielbiam Ciebie.  
Pomóż mi modlić się i myśleć tylko o Tobie. Pomóż mi trwać przed Tobą 
z otwartym sercem i usłyszeć to, co Ty chcesz mi powiedzieć.  
Spraw, abym pragnął przyjmować Cię jak najczęściej do swego serca, 
czyniąc z niego dla Ciebie mieszkanie. Amen.

 Kto wybudował świątynię dla Boga?
Świątynię dla Boga wybudował w Jerozolimie Salomon. Izraelici 
przechowywali w niej Arkę Przymierza z Dekalogiem. Było to dla nich 
miejsce obecności Boga, składania ofiar oraz cel pielgrzymek.

 Co jest dla nas, katolików, miejscem szczególnej obecności Boga?
Miejscem szczególnej obecności Boga jest dla nas kościół, gdzie 
znajduje się ołtarz i tabernakulum. Na ołtarzu sprawowana jest 
Najświętsza Ofiara – Msza św., a w tabernakulum przechowywane 
jest prawdziwe Ciało Pana Jezusa.

1. Napisz, jak należy zachowywać się w kościele i wyjaśnij dlaczego?
2. Wypisz kościoły, które znajdują się w twojej parafii.
3. Zaprojektuj stosowny strój, w którym można pójść do kościoła.
4. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Mt 26, 26–28.

Tabernakulum – z j. łac. namiot – 

mała ozdobna zamykana na klucz 

szafka, w której jest przechowywa-

ne prawdziwe Ciało Pana Jezusa pod 

postacią chleba.
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Król Salomon pod koniec swego życia popadł w grzech bałwochwalstwa, 
czyli oddawania czci bożkom. Karą za to oddalenie się od prawdziwego 
i jedynego Boga był podział królestwa, który nastąpił po jego śmierci. Kró-
lestwo Salomona zostało podzielone na dwie części: północne Królestwo 
Izraela i południowe Królestwo Judy. Wśród 
królów i ludu szerzyło się bałwochwalstwo. 
Zakończyły się dla Narodu Wybranego lata 
pokoju i dobrobytu, a nastały trudne czasy. 
Wkrótce nadeszło nowe nieszczęście – niewola. 
Około 721 r. przed Chr. Asyryjczycy podbili 
Królestwo Izraela. Zniszczyli stolicę Samarię 
i wielu Izraelitów uprowadzili do Asyrii. Kró-
lestwo Judy utraciło swą niezależność ponad 
sto lat później za sprawą Babilończyków. Król 
babiloński Nabuchodonozor, po zaatakowa-
niu Jerozolimy – stolicy Królestwa Judy, w 597 r. przed Chr. uprowadził do 
Babilonii króla wraz z częścią ludności. Po kolejnym najeździe na Jerozoli-
mę, Babilończycy w 587 r. przed Chr. ograbili świątynię Pańską z cennych 
przedmiotów i spalili ją. Ten trudny okres zakończył się, gdy król perski 
Cyrus podbił królestwo babilońskie i pozwolił Izraelitom w 537 r. przed 
Chr. wrócić do ich ojczyzny oraz odbudować świątynię w Jerozolimie. Pan 
Bóg jednak nigdy nie opuścił swojego ludu. Posyłał do niego proroków, któ-
rych nazywano „ustami Pana”, ponieważ mówili w imieniu Boga i o Bogu.

Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w ło-
nie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem 

dla narodów ustanowiłem cię”. (Jr 1, 4–5)

Prorocy wyjaśniali Izraelitom, jak 
należy rozumieć wydarzenia z przeszło-
ści narodu. Tłumaczyli teraźniejszość 
i zapowiadali przyszłość. Wskazywali 
grzeszne postępowanie ludu i królów. 
Głosili nie tylko nadejście kary Bożej, 
lecz także Bożego miłosierdzia. Wzywali 
do nawrócenia i przestrzegania przy-
kazań Bożych. Zapowiadali przyjście 
Mesjasza.

40. Zadania proroków

Mesjasz (z j. gr. Chrystus) –  

namaszczony, tytuł oczekiwa-

nego króla, pomazańca z rodu 

Dawida. Jest nim Pan Jezus – 

nasz Zbawiciel.

Świadectwo wiary – potwier-

dzenie wiary swoim życiem.
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40. Zadania proroków

Prorocy miłowali Boga i całkowicie Mu ufali. Byli bardzo odważni i wy-
trwali. Mimo grożących im niebezpieczeństw nieprzerwanie przypominali 
Izraelitom o wierze w Boga i konieczności zachowania Jego nauki. 

Każdy z nas powinien również być prorokiem – „ustami Pana Boga”. Je-
steśmy powołani do tej funkcji w Kościele na mocy chrztu świętego. Pan Bóg 
wzywa nas do dawania świadectwa naszej wiary. Dajemy świadectwo nie tylko 
wtedy, gdy mówimy innym, że wierzymy w Pana Boga, ale gdy żyjemy na co 
dzień w przyjaźni z Panem Bogiem i wypełniamy Jego przykazania.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?”. Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8)

Jeżeli widzimy, że ktoś popełnia zło, nie możemy  
być obojętni. Z miłością, ale stanowczo, powinniśmy:

 zwrócić uwagę,
 ostrzec przed niebezpieczeństwem,
 wskazać, do czego może doprowadzić niewłaściwe postępowanie,
 pomóc wrócić na właściwą drogę,
 udzielić dobrych rad,
 wspierać w trudnościach.
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40. Zadania proroków

 Kim byli prorocy?
Prorocy w Starym Testamencie byli ludźmi powołanymi przez Boga, 
którzy dbali o zachowanie wiary w Narodzie Wybranym, wzywali 
do nawrócenia, pomagali przetrwać czasy niewoli oraz zapowiadali 
nadejście Mesjasza.

 Kiedy wypełniamy funkcję proroka w Kościele? 
Wypełniamy funkcję proroka w Kościele, gdy głosimy Boga innym lu-
dziom. Słowem i dobrym życiem dajemy świadectwo naszej wiary.

1.  Wybierz z listy i przepisz do zeszytu cechy charakteru, które powinieneś 
w sobie rozwijać, aby tak jak prorocy z gotowością podjąć wyznaczone 
przez Boga zadania: aktywny, beztroski, cierpliwy, chciwy, dobry, wspa-
niałomyślny, kłótliwy, lekkomyślny, leniwy, łakomy, obojętny, obowiązko-
wy, odpowiedzialny, odważny, pilny, nieokrzesany, pracowity, wyniosły, 
punktualny, pyszałkowaty, rozmowny, zarozumiały, samodzielny, skąpy, 
skromny, roztargniony, łagodny, stanowczy, szczery, tchórzliwy, uczciwy, 
niedbały, uprzejmy, urażony, zazdrosny, zdecydowany, obojętny, złośliwy, 
wyrozumiały, znudzony.

2.  Napisz, jakie trudności może spotkać współczesny prorok w głoszeniu 
słowa Bożego. 

3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Jr 1, 7–8.

Panie Boże, daj nam 
potrzebne siły i Twoją 
mądrość, abyśmy mieli 
odwagę głosić Ciebie 
słowem  
i przykładem życia.  
Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.
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41. Eliasz – prorok Jedynego Boga

Eliasz był prorokiem Pańskim za pano-
wania króla Achaba w Królestwie Izraela. 
Dla króla największe znaczenie miało bo-
gactwo. Zgromadzone zasoby przeznaczył 
na wojsko i wznoszenie nowych budowli. 
Zupełnie zapomniał o Bogu i jego przy-
kazaniach. Chciał nawet doprowadzić do 
tego, aby Izraelici czcili Baala – pogańskiego 
bożka. 

Wiara w Boga Jahwe przetrwała tylko 
dzięki sile i zdecydowaniu Eliasza. Prorok 
zapowiedział królowi, że w kraju nastaną 
lata długotrwałej suszy. Z Bożego nakazu 
Eliasz przez dłuższy czas ukrywał się przy 
potoku Kerit. Pił z niego wodę oraz jadł 
przynoszone przez kruki chleby i mięso. 
Gdy w potoku zabrakło wody, Bóg nakazał 
Eliaszowi udać się do Sarepty. Tam prorok 
poprosił napotkaną wdowę o wodę i jedzenie. Zasmucona kobieta odpowie-
działa, że czeka ją i jej syna pewna śmierć, bo ma ostatnią garść mąki i resztkę 
oliwy. Eliasz zapowiedział jej, że Bóg się nimi zaopiekuje i nie zabraknie im 
ani mąki, ani oliwy. Po pewnym czasie jednak syn wdowy zachorował i umarł. 
Bóg wtedy objawił swój majestat i potęgę, na błagania proroka przywrócił 
dziecko do życia. Wdowa z wiarą wyznała:

„Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie 
w twoich ustach jest prawdą”. (1 Krl 17, 24)

W trzecim roku od nastania suszy Bóg nakazał Eliaszowi udać się do króla 
Achaba. 

Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: „To ty jesteś ten dręczyciel 
Izraela!” A on mu odrzekł: „Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród 
twego ojca waszym porzucaniem przykazań Pańskich, a ponadto ty 
poszedłeś za Baalami.” (1 Krl 18, 17–18)

Eliasz nakazał zgromadzić Izraelitów i czterystu pięćdziesięciu proroków 
Baala na górze Karmel. Chciał, aby na górze złożono w ofierze dwa cielce, 
jednego dla Baala, a drugiego dla Pana. Składający ofiary mieli tylko wzywać 

imienia Baala i Pana, zaś prawdziwy Bóg miał przyjąć ofiarę. 
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Na błagania, 
głośne wołania 
i modlitwy zano-
szone przez cały 
dzień przez pro-
roków Baala nikt 
nie odpowiedział. 
Wówczas Eliasz, 
używając dwuna-
stu kamieni na-
prawił zburzony 
ołtarz Pański, 
położył na nim 
drwa i cielca. Wokół ołtarza kazał wykopać rów i wszystko trzykrotnie polać 
wodą. W porze składania ofiary z pokarmów wezwał Pana, aby przyjął ofiarę. 
Natychmiast z nieba spadł ogień, który nie tylko strawił cielca, ale również 
kamienny ołtarz i wodę z rowu.

Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: „Naprawdę Jahwe jest 
Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!” (1 Krl 18, 39)

Wkrótce jedyny Bóg sprowadził na kraj ulewny deszcz, który zakończył 
czas suszy. Izraelici przekonali się, że tylko Jahwe jest prawdziwym Bogiem 
i wszystko jest mu posłuszne.

Jahwe objawił się na górze Karmel jako:
 Bóg prawdziwy, który troszczy się o życie człowieka, 
  Bóg jedyny, który nie toleruje oddawania czci innym 

bóstwom.

Często, gdy widzimy obrazy głodujących ludzi, w naszych sercach rodzi 
się pytanie: Dlaczego Pan Bóg na to pozwala? 

Czasami przyczyną głodu na świecie są sami ludzie. Kupujemy za dużo 
produktów, których nie potrafimy zjeść, a potem bezmyślnie wyrzucamy je. 
Zmarnowane w ten sposób pieniądze moglibyśmy ofiarować głodującym lu-
dziom. Pan Bóg stworzył nas, abyśmy współdziałali z Nim. Pragnie posłużyć 
się naszymi rękami, które mogą głodnemu podać kromkę chleba. 

41. Eliasz – prorok Jedynego Boga
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To nie Pan Bóg krzywdzi ludzi, ale nasze 
grzechy: brak miłości, lekkomyślność, wy-
goda, brak wrażliwości, obojętność, chęć 
zarobienia pieniędzy za wszelką cenę.

„Wyrzucane jedzenie jest jakby skradzionym 
ze stołu ubogich!” (Papież Franciszek)

Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią 
niedostatek, ratuj ich z głodu i nędzy. 
Posługując się naszymi dłońmi, daj wszystkim 
ludziom chleba powszedniego. Amen.

 Kim był Eliasz?
Eliasz był prorokiem, który ukazał Izraelitom, że Jahwe jest Jedynym 
Bogiem i Panem życia. 

 Co jest przyczyną krzywdy ludzi?
Przyczyną krzywdy ludzi jest grzech, odrzucenie prawdziwego Boga 
i oddawanie czci fałszywym bożkom. 

1. Napisz, w jaki sposób możesz wspomóc ludzi, którzy cierpią głód?
2.  Napisz, co powinno się zrobić z chlebem, który już nie nadaje się do 

zjedzenia?
3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: 1 Krl 17, 14.

41. Eliasz – prorok Jedynego Boga

Na świecie, co roku umie-
ra z głodu 5 milionów 
dzieci, codziennie – 18 
tysięcy, co ok. 4 sekundy 
– jedno dziecko. (FAO)

Na świecie, co roku wy-
rzucamy 1,3 mld ton je-
dzenia (FAO). Stanowi to 
1/3 ilości produkowanej 
żywności nadającej się 
do spożycia. W Europie 
marnuje się 89 mln ton 
żywności. 

(Komisja Europejska)FAO – Organizacja Narodów Zjednoczo-nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.
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42. Elizeusz – prorok Boga wszystkich ludzi

Następcą Eliasza był prorok Elizeusz. Poprzez 
niego Pan Bóg czynił liczne cuda, aby utwierdzić 
wiarę Izraelitów. Elizeusz mocą Bożą:

  uczynił wodę wypływającą ze źródła zdatną 
do picia;

  wypełnił oliwą pożyczone naczynia za-
dłużonej wdowy, aby dzięki pieniądzom 
uzyskanym ze sprzedanej oliwy mogła ura-
tować swoich synów przed sprzedaniem ich 
przez lichwiarza w niewolę;

  wskrzesił zmarłego syna gościnnej Szune-
mitki, która miała zawsze przygotowany pokój dla proroka;

  uratował w czasie głodu przed zatruciem grupę mężów Bożych, którzy 
jedli nieznane owoce.

Za sprawą Elizeusza stał się jeszcze jeden cud, którego doświadczył Naaman. 
Chory na trąd syryjski dowódca wojskowy, który wierzył w wielu bogów. 
Służącą jego żony była młoda dziewczyna pochodząca z narodu izraelskiego. 
Pewnego razu opowiedziała swojej pani o tym, że Elizeusz jest w stanie uwolnić 
jej pana z trądu. Król syryjski natychmiast wyprawił swojego dowódcę w po-
dróż – dał mu bogate dary i list do króla izraelskiego z prośbą o uwolnienie 
z trądu. Król izraelski jednak nie mógł nic zrobić. Elizeusz postanowił pomóc 
swojemu królowi i nakazał Naamanowi siedem razy obmyć się w Jordanie, 
aby oczyścił się z trądu. Naaman rozgniewał się, a potem odszedł, ponieważ 
spodziewał się, że prorok będzie przed nim mówił i czynił różne niezwykłe rze-
czy. Słudzy przekonali go jednak, 
żeby postąpił zgodnie ze słowami 
proroka. Naaman zanurzył się 
siedem razy w Jordanie i został 
uzdrowiony. Wrócił do proroka 
i z wiarą wyznał:

„Oto przekonałem się, że 
na całej ziemi nie ma Boga 
poza Izraelem! (...)” 
 (2 Krl 5, 15)

Cud – nadzwyczajne 
zdarzenie, którego 
sprawcą jest Bóg. Czyni je 
sam lub przez człowieka 
wybranego przez siebie.
Lichwiarz – człowiek 
nieuczciwie pożyczający 
komuś pieniądze.
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42. Elizeusz – prorok Boga wszystkich ludzi

Łaska Boża nie jest 
tylko darem dla Izraeli-
tów. Może jej doświad-
czyć każdy człowiek, któ-
ry z ufnością prosi o nią 
Boga. Bóg Izraelitów jest 
Bogiem wszystkich ludzi. 
Posłał swojego Syna, Jezu-
sa Chrystusa, aby zbawił 
cały świat. Każdy z nas 
odpowiedzialny jest za to, 
aby tę prawdę przekazy-
wać innym, ponieważ nie 
wszyscy ją poznali. Nasza 
dobroć może otworzyć ich 
serca na słowa Ewangelii. 

Dziś również Bóg czyni liczne cuda. Przez nie objawia nam, swoją wszech-
moc i potęgę oraz umacnia naszą wiarę. Często sądzimy, że Bożych cudów 
mogą dostąpić tylko nieliczni wybrani ludzie. Nad wieloma wydarzeniami czy 
zjawiskami się nie zastanawiamy. Traktujemy je jako normalność, a przecież 
jeśli głębiej nad nimi się zastanowimy, to odkryjemy, że są prawdziwymi 
cudami.

Największym 
cudem, którego 

doświadczyliśmy, 
były nasze narodziny. 

Cudem jest nasze 
życie, zdrowie, 

zdolności…
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Cudami są sakramenty święte. W każdym z nich osobiście spotykamy się 
z Bogiem, który obdarza nas swoją łaską. Dzięki temu doświadczamy Bożej 
miłości. 

Poprzez obmycie wodą w chrzcie świętym:

 jesteśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, 
 stajemy się dziećmi Bożymi,
 zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła.

W sakramencie pokuty 
Bóg otacza nas swoim 
miłosierdziem i przebacza 
grzechy, za które żałujemy.

W Eucharystii Bóg staje 
się pokarmem naszej 
nieśmiertelnej duszy 

w drodze do nieba.

Powinniśmy dziękować Panu Bogu za wszystkie cuda, które dokonuje 
w naszym życiu. Możemy to uczynić modlitwą i właściwym korzystaniem 
z darów, które od Boga otrzymujemy.

 Czego uczą nas cuda, których Bóg dokonuje przez Elizeusza?
Cuda, których Bóg dokonuje przez Elizeusza, pouczają nas o wszech-
mocy i potędze Pana Boga oraz umacniają naszą wiarę. 

 Kto może doświadczyć Bożej łaski?
Bożej łaski może doświadczyć każdy człowiek, który prosi o nią z uf-
nością.

1.  Odpowiedz na pytanie: co to jest cud? Jakich Bożych cudów doświad-
czasz w swoim życiu?

3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 51, 4.

42. Elizeusz – prorok Boga wszystkich ludzi
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Izajasz urodził się ok. 765 r. przed Chr. 
w Jerozolimie. Pochodził z zamożnej 
rodziny. Jego imię oznacza „Jahwe jest 
zbawieniem”. Pan Bóg obdarzył go szcze-
gólną inteligencją, odwagą, silną wolą 
i skutecznością w działaniu. Powołał go 
na proroka w Królestwie Judy. Izajasz 
nawoływał do poprawy życia, odrzucenia grzechu i zła oraz powrotu do 
Boga. Ostrzegał mieszkańców Królestwa Izraela i Judy przed zagładą, która 
miała stać się karą za niewierność Narodu Wybranego wobec Boga. Swoje 
posłannictwo pełnił wiernie przez ponad czterdzieści lat. Żydowska tradycja 
podaje, że poniósł śmierć męczeńską. Został uznany za pierwszego z wielkich 

proroków. 
W Piśmie Świętym znajduje się Księga Izajasza 

zawierająca jego nauki i proroctwa. Bardzo ważne 
miejsce wśród proroctw Izajasza zajmują te, które 
zapowiadały przyszłego Zbawiciela, czyli proroctwa 
mesjańskie. Wszystkie wypełniły się w życiu Pana 
Jezusa. 

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię 
jego Emmanuel. (Iz 7, 14)

Albowiem Dziecię nam się narodziło,  
Syn został nam dany. (Iz 9, 5)

Proroctwa mesjańskie – 

proroctwa dotyczące osoby 

obiecanego Zbawiciela.

Emmanuel – imię oznacza 

„Bóg z nami”.

43. Izajasz – prorok zapowiadający Zbawiciela
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43. Izajasz – prorok zapowiadający Zbawiciela

Głos się rozlega «Drogę dla Pana 
przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec 
naszemu Bogu! (Iz 40, 3)

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 
i uszy głuchych się otworzą. (Iz 35, 5)

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,  
On dźwigał nasze boleści,  

a myśmy Go za skazańca uznali,  
chłostanego przez Boga i zdeptanego.  
Lecz On był przebity za nasze grzechy,  

zdruzgotany za nasze winy.  
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,  

a w Jego ranach jest nasze zdrowie.  
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,  

nawet nie otworzył ust swoich. (Iz 53, 4–5.7)

Do niego ludy przyjdą po radę,  
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
      (Iz 11, 10)
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43. Izajasz – prorok zapowiadający Zbawiciela

Po grzechu pierworodnym Pan Bóg obiecał, że przyjdzie na świat Syn Boży, 
który na nowo pojedna ludzi z Bogiem. Nie powiedział, kiedy to nastąpi, ale 
objawił nielicznym prorokom różne wydarzenia z życia Zbawiciela. Izajasz 
pozostawił w swojej księdze najwięcej proroctw mesjańskich. Fragmenty jego 
księgi czytamy w okresie Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiego Postu. 

Proroctwa Izajasza spełniły się dwa tysiące lat temu. Wtedy Jezus, Syn 
Boży, przyszedł na świat, stał się człowiekiem, cierpiał, umarł na krzyżu 
i zmartwychwstał dla naszego Zbawienia. Chrystus przyjdzie jeszcze raz na 
ziemię przy końcu czasów. Zapowiedź tego wydarzenia zapisana jest w Piśmie 
Świętym:

„(...) Ten Jezus, wzięty od was do nie-
ba, przyjdzie tak samo, jak widzicie Go 
wstępującego do nieba.” (Dz 1, 11)

Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego całe 
nasze życie powinno być przygotowaniem 
na spotkanie z Panem Jezusem. Jeżeli nie 
doczekamy końca świata, to spotkamy się 
z Nim w dniu naszej śmierci, która jest za-
kończeniem naszego ziemskiego życia i po-
czątkiem wiecznego. Nie odkładaj do jutra 
tego, co możesz uczynić już dziś. Zawsze 
bądź przygotowany na spotkanie z Bogiem 
poprzez życie w łasce uświęcającej i wypełnianie dobra.

 Kim był Izajasz?
Izajasz był prorokiem, który w czasach Starego Testamentu zapowiadał 
ludziom przyjście na świat Zbawiciela.

  W jakiej osobie wypełniły się mesjańskie proroctwa Izajasza?
Mesjańskie proroctwa Izajasza wypełniły się w Panu Jezusie.

1.  Pomódl się wieczorem za misjonarzy.
2.  Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym słowa, którymi Izajasz odpo-

wiedział na Boże wezwanie. Znajdziesz je w: Iz 6, 8.
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Jeremiasz był wielkim proro-
kiem w Królestwie Judy około 600 
lat przed Chr. Nawoływał Izraelitów 
do nawrócenia i wierności przymie-
rzu, które Bóg z nimi zawarł.

Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, 
– wyrocznia Pana – możesz 
do Mnie powrócić; a jeżeli 
oddalisz swe bóstwa, nie 
potrzebujesz się błąkać z dala 
ode Mnie. Oczyść swe serce 
z nieprawości, Jerozolimo, 
abyś została ocalona! Dokądże 
będziesz podtrzymywać 
w sobie swoje grzeszne myśli? 
  (Jr 4, 1.14)

Jeremiasz zapowiadał także Bożą 
karę – upadek królestwa, zburzenie 
Jerozolimy i uprowadzenie ludzi do 
niewoli, jeśli Izraelici nie zmienią 
swojego postępowania.

Zamienię Jerozolimę w stos gruzu,  
siedlisko szakali, 
miasta zaś judzkie w pustkowie,  
pozbawione mieszkańców. (Jr 9, 10)

Ani królowie, ani lud jednak nie chcieli słuchać Jeremiasza. 
Prześladowano go, znieważano i więziono. Słowa proroka wy-
pełniły się. Bóg surowo ukarał niewierność swego ludu. Wojska 
babilońskie kilkakrotnie pustoszyły kraj. Król Nabuchodonozor 
w 587 r. przed Chr. zburzył Jerozolimę, spalił świątynię, a ludność 
uprowadził do niewoli. Jeremiasz pozostał w Jerozolimie z garstką 
biednych Izraelitów, którzy mieli uprawiać ziemię. 

44. Jeremiasz – prorok wierności przymierzu



152

44. Jeremiasz – prorok wierności przymierzu

Prorok siedząc na gruzach Jerozolimy opłakiwał niedolę miasta i ludu. 
Zapowiadał również, że Pan zawrze ze swoim ludem nowe przymierze. Bóg 
powierzył Jeremiaszowi misję prorocką, bo nieprzerwanie kochał swój lud 
i pragnął jego dobra mimo tego, że Izraelici nie słuchali Jego słów, nie żałowali 
za swoje grzechy i nie chcieli się poprawić.

Oto nadchodzą dni (...) kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 
kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 
przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą (...) Lecz takie będzie 
przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach (...): Umieszczę 
swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. (Jr 31, 31–33)

Słowa, które przez proroka Jeremiasza Pan Bóg skierował przed wiekami 
do Narodu Wybranego, są nadal aktualne. Bóg wzywa nas nieustannie do 
wierności przymierzu, które zawarł z każdym z nas w chwili chrztu świętego. 
Wtedy staliśmy się dziećmi Bożymi, a Jego Prawo zostało wypisane w naszych 
sercach. Zostaliśmy obdarzeni sumieniem, dzięki któremu możemy rozróż-
niać dobro od zła. Powinniśmy zawsze słuchać sumienia, które zachęca nas 
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44. Jeremiasz – prorok wierności przymierzu

do czynienia dobra. Jeżeli tego nie czynimy i wybieramy zło, to popełniamy 
grzech, który oddala nas od Boga. Naszą drogą powrotu jest szczery żal za 
grzechy. Jest on naszym przeproszeniem Boga, które możemy wyrazić mo-
dlitwą lub gestem (np. uderzeniem w piersi). Podstawą naszego przeproszenia 
powinna być miłość. Gdy w sumieniu rozeznamy, że przez grzech ranimy 
kochającego nas Stwórcę, to nie zwlekając, powinniśmy Go przeprosić. Będzie 
to żal z miłości do Pana Boga, który jest żalem doskonałym. Czasami jednak 
przepraszamy Boga za nasze grzechy dlatego, że boimy się Jego kary, to znaczy 
ze strachu. Wtedy nasz żal jest mniej doskonały. W sakramencie pokuty nawet 
takie przeprosiny Pan Bóg przyjmie. Powinniśmy jednak starać się wzbudzać 
w sercu żal doskonały, bo jest on milszy Panu Bogu.

Bóg pragnie naszego prawdziwego szczęścia. Możemy je osiągnąć tylko 
wtedy, gdy zachowując Boże przykazania będziemy żyli w przyjaźni z Nim.

Boże, który mnie kochasz, pomóż mi żałować za 
grzechy, przebacz je i umocnij mnie w miłości do Ciebie 
i ludzi. Niech mój żal za grzechy płynie zawsze z miłości  
do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Do czego wzywał i co zapowiadał prorok Jeremiasz?
Prorok Jeremiasz wzywał do pokuty i nawrócenia. Zapowiadał zbu-
rzenie Jerozolimy.

 Co to jest sumienie?
Sumienie to głos Boży zapisany w naszej duszy, który zachęca nas do 
czynienia dobra i odrzucania zła.

 Co to jest żal za grzechy? 
Żal za grzechy to przeproszenie Boga za popełnione zło. Żal jest do-
skonały, gdy przepraszamy Boga z miłości, a mniej doskonały, gdy 
czynimy to ze strachu przed karą Bożą.

1.  Przypomnij sobie sześć prawd wiary. Przepisz do zeszytu tę, która mówi 
o Bożej sprawiedliwości. 

2.  Pamiętaj, aby codziennie robić rachunek sumienia i żałować za grzechy 
z miłości do Pana Boga.

3.  Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ps 145, 8.
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45. Jonasz – prorok nawrócenia

Prorok Jonasz działał w Królestwie Izraela. 
Bóg wezwał go, aby udał się do Niniwy i wzy-
wał jej mieszkańców do nawrócenia. Jonasz 
jednak nie chciał wypełnić Bożego nakazu. 
Próbował uciec przed Bogiem i wsiadł na 
okręt, aby popłynąć w innym kierunku. Bóg 
zesłał potężną burzę, która zagroziła zatopie-
niem okrętu. Jonasz przyznał się przed załogą, że Pan Bóg jest zagniewany 
właśnie na niego. Chciał uratować niewinnych żeglarzy i nakazał im, aby 
wyrzucili go za burtę. Wtedy morze uspokoiło się. Potężna ryba połknęła 
proroka. Po trzech dniach wyrzuciła go na brzeg. 

Bóg nakazał Jonaszowi jeszcze raz, aby udał się do Niniwy. Tym razem 
prorok, który sam przeżył własne nawrócenie, pokornie wypełnił Boży nakaz. 
Na wezwanie Jonasza wszyscy mieszkańcy pogańskiego miasta, zaczynając 
od króla, podjęli post i pokutę. Jonasz był przekonany, że Pan Bóg zniszczy 
grzeszne miasto. Stało się jednak inaczej.

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. 
I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, 
i nie zesłał jej. (Jon 3, 10)

Niniwa – pogańska stolica 
Asyrii leżąca nad rzeką 
Tygrys.

Pogański – nie wierzący 
w jedynego Boga Jahwe.
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45. Jonasz – prorok nawrócenia

Mieszkańcy Niniwy 
postanowili nawrócić się, 
czyli wrócić do Boga. Na-
wrócenie to świadoma de-
cyzja zerwania z grzechem 
i zwrócenia się do Boga. 
Nawrócenie nie jest czymś 
jednorazowym. Trzeba na-
wracać się wciąż na nowo, 
ponieważ zdarza nam się 
ciągle popełniać grzechy. 
Człowiek nawrócony jest 
radosny i stara się czynić 
dobro. Dla Boga każdy człowiek jest bezcenny. Bóg jest gotowy przebaczyć 
grzechy każdemu bez względu na to, kim jest i jakie popełnił zło. Wystarczy 
tylko, że człowiek szczerze przepro-
si Pana Boga za popełnione grzechy 
i postanowi poprawę.

Jezus zapewnia nas:
Ja jestem bramą. 
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
będzie zbawiony. (J 10, 9)

SCHODy NAWRóCENIA

(czytaj kolejno od nr. 1)

4.  Żyję zgodnie z wolą Bożą.

3.  Zwracam się do Boga w sakramencie pokuty.

2.  Postanawiam uwolnić się od swojego grzechu.

1.  Przyznaję się w sercu do swojego grzechu.

Nie wiem, dokąd 
idę. Po prostu razem 
z innymi!
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Proszę, wybacz mi Panie 
wszystkie moje wady 
i grzechy. Szczerze za nie 
żałuję. Panie, Ty wiesz,  
że Cię kocham.  
Proszę, daj mi siłę,  
abym przeciwstawiał się 
pokusom i zawsze  
trwał przy Tobie. Amen.

 Jakiego Bożego nakazu nie chciał wypełnić prorok Jonasz?
Prorok Jonasz nie chciał udać się do Niniwy, aby wzywać 
jej mieszkańców do nawrócenia. Po własnym nawróceniu 
wypełnił jednak Boże polecenie. 

 Czym jest nawrócenie?
Nawrócenie to świadoma decyzja zerwania z grzechem 
i powrotu do Boga. Musimy ją podejmować każdego dnia 
na nowo.

1.  Zastanów się i zapisz w zeszycie, jakich złych zachowań ucznio-
wie nie powinny popełniać w szkole.

2.  Ułóż modlitwę, w której poprosisz Boga, aby pomógł ci każ-
dego dnia unikać pokus, grzechów i nieustannie nawracać 
się do Niego.

3.  Zastanów się, który warunek sakramentu pokuty mówi o za-
dośćuczynieniu. Napisz, czym jest zadośćuczynienie Panu 
Bogu, a czym jest zadośćuczynienie bliźniemu?

4.  Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Łk 15, 21–24.

45. Jonasz – prorok nawrócenia
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46. Hiob – wierność w cierpieniu

Hiob był najwybit-
niejszym człowiekiem 
Wschodu, sprawiedliwym 
i prawym. Bardzo kochał 
Boga oraz unikał zła. Miał 
siedmiu synów, trzy córki, 
bardzo liczne stada owiec, 
wielbłądów i wołów. Czę-
sto modlił się za swoje 
dzieci. Przepraszał też Boga za grzechy, które być może popełniły.

Szatan uważał, że Hiob jest wierny Bogu tylko dlatego, że jest otoczony 
szczególnym Bożym błogosławieństwem i niczego mu nie brakuje. Pomylił się, 

bo gdy zabrane zostało mu całe bogac-
two oraz życie wszystkich dzieci, Hiob 
pozostał wierny Bogu, mówiąc:

„Nagi wyszedłem z łona matki i nagi 
tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. 
Niech będzie imię Pańskie błogosła-
wione!” (Hi 1, 21)

Szatan nie dał jednak za wygraną, 
postanowił zabrać Hiobowi zdrowie. 
Wkrótce całe ciało Hioba pokryło się 
trądem. Zbolały mężczyzna usiadł 
w popiele drapiąc swoje chore ciało 
skorupą. 

Rzekła mu żona: „Jeszcze trwasz 
mocno w swej prawości? Złorzecz 
Bogu i umieraj!” Hiob jej odpowie-
dział: „Mówisz jak kobieta szalo-
na. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. 
Czemu zła przyjąć nie możemy?” 
W tym wszystkim Hiob nie zgrze-
szył swymi ustami. (Hi 2, 9–10)
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46. Hiob – wierność w cierpieniu

Bóg wynagrodził hojnie wierność Hioba. Uzdrowił go i na nowo obdarzył 
majątkiem, który stał się dwa razy większy. Urodziło mu się jeszcze siedmiu 
synów i trzy córki. 

Hiob został wystawiony na bardzo ciężką próbę. W krótkim czasie stracił 
dzieci i cały majątek. Pozostał sam, chory, opuszczony przez wszystkich. 
W tym ogromnym cierpie-
niu nie złorzeczył Bogu, nie 
odszedł od Niego. Jego wier-
ność udowodniła szatanowi, 
że człowiek jest zdolny kochać 
Boga, nawet gdy nie wszystko 
układa się według jego planów. 
Hiob przyjął cierpienie i ból ze 
względu na miłość do Boga. 
Św. Jan Paweł II powiedział, 
że Bóg zgodził się doświadczyć 
Hioba cierpieniem, aby wyka-
zać jego sprawiedliwość. To nie 
było cierpienie za karę.

Sens cierpienia możemy odkryć poprzez 
krzyż Jezusa Chrystusa. Po bólu i śmierci na-
stąpiło zwycięstwo Chrystusa w Jego zmar-
twychwstaniu i wniebowstąpieniu. 

Cierpienie nigdy nie jest dobrem. Bóg jed-
nak czasami dopuszcza, abyśmy doświadczyli 
go w naszym życiu. Możemy przeżywać cier-
pienie zarówno ciała, jak i duszy. Zdarza się, 
że jesteśmy smutni, mamy trudności i kłopoty, 
coś nas boli. Najważniejszą sprawą jest wtedy, 
abyśmy złączyli nasze cierpienia z cierpieniem 
Chrystusa. Tylko Bóg w swojej wszechmocy 
jest w stanie wyprowadzić z naszego cierpienia 
dobro. Możemy ofiarować nasze cierpienie 
w różnych intencjach: za Kościół, papieża, za 
rodzinę, o pokój na świecie, zgodę, nawrócenie 

grzeszników, za prześladowanych czy najbardziej potrzebujących.
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46. Hiob – wierność w cierpieniu

Panie Jezu, naucz mnie przyjmować 
cierpienie. Otwieram przed Tobą 
drzwi mojego serca, łączę swoje 
cierpienie z Twoim cierpieniem. 

Wszystko, co jest we mnie bólem, 
smutkiem i udręką, składam 

w Twoich ranach, bo w Twoich 
ranach jest moje uzdrowienie. Proszę, 

wyprowadź z mojego cierpienia 
większe dobro. Amen.

Pamiętaj o modlitwie za ludzi cierpią-
cych i chorych. Podtrzymuj ich na duchu 
i wspieraj w trudnych chwilach. Może 
Twoja obecność, uśmiech, życzliwość 
podniesie ich na duchu.

 Czym było cierpienie Hioba?
Cierpienie Hioba było próbą wierności Bogu. Człowiek może kochać 
Boga bezinteresownie.

 Co powinien zrobić człowiek z doświadczanym cierpieniem?
Człowiek doświadczane cierpienie, powinien ofiarować ukrzyżowane-
mu Chrystusowi i zaufać, że On może wyprowadzić z niego dobro.

1. W zeszycie dokończ zdania:

Gdy doświadczam cierpienia, powinienem o tym komuś ...

Moje cierpienie mogę ofiarować ...

Bóg w swojej doskonałości jest w stanie wyprowadzić z cierpienia ... 

Gdy widzę cierpienie u drugiego człowieka, ...

2. Przepisz do Pamiętnika biblijnego: Mdr 1, 13.
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47. Tobiasz – dobre uczynki

W Księdze Tobiasza jest opisana historia ojca i syna, 
którzy nosili to samo imię. Ojciec Tobiasz był poboż-
nym i dobrym Izraelitą. Po uprowadzeniu do Niniwy, 
stolicy Asyrii, część życia musiał spędzić w niewo-
li. Podróżując do Medii, zostawił na przechowanie 
u przyjaciela Gabaela sakwę z dziesięcioma talentami 

srebra. Mieszkając na obczyźnie, pozostał wierny Bogu i z miłością pomagał 
rodakom dając im jałmużnę.

Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszyst-
kie dni mojego życia. (...) Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. 
A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza 
mury Niniwy, grzebałem je. (Tb 1, 3. 17)

Tobiasz potajemnie grzebiąc pomordowanych Izraelitów, złamał zakaz 
króla asyryjskiego. Został za to surowo ukarany. Zabrano mu majątek, a jego 
samego skazano na karę śmierci. Tobiasz musiał się ukrywać. Później Pan 
Bóg doświadczył go ślepotą. Tobiasz myślał, że niedługo umrze, dlatego 
wezwał do siebie syna i nakazał mu, aby zawsze w życiu pamiętał na pierw-
szym miejscu o Bogu i dobrze postępował wobec ludzi. Potem posłał syna, 
aby znalazł zaufanego towarzysza i razem z nim wyruszył do Gabaela po 
zostawiony u niego na przechowanie majątek. Młody Tobiasz bardzo szybko 
znalazł towarzysza, który znał drogę do Medii i zgodził się iść razem z nim. 
Był nim młodzieniec o imieniu Azariasz. Ojciec obiecał mu zapłatę za opiekę 
nad synem i pożegnał ich słowami:

«Niech będzie z tobą błogosławieństwo, bracie! (...) Dziecko, przygotuj 
się do drogi i idź razem z bratem twoim, a Bóg, który jest w niebie, niech 
was ma w swej opiece 
(...)». (Tb 5, 17)

Wyruszyli w drogę 
razem z psem. Na pierw-
szym noclegu, nad rzeką 
Tygrys, Tobiasz na polece-
nie Azariasza, pochwycił 
rybę, próbującą odgryźć 
mu nogę i zachował jej 
żółć, serce oraz wątro-

bę, które były lekar-

Jałmużna – dar  
ofiarowany ubogiemu.
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stwem. Mięso ryby posłużyło im jako pożywienie. Po dotarciu do Medii, 
Azariasz postanowił, że zanocują u Raguela, ojca Sary, który należał do 
rodu Tobiasza. Sara była bardzo nieszczęśliwą kobietą, ponieważ zaraz po 
ślubie zmarło kolejno siedmiu jej mężów zabitych przez złego ducha. Aza-
riasz doradził Tobiaszowi, aby pojął za żonę właśnie Sarę, ponieważ w ten 
sposób wypełni wolę ojca, który chciał, aby jego syn ożenił się z kobietą 
należącą do rodziny. Azariasz doradził jeszcze Tobiaszowi, aby w komnacie 
ślubnej spalił część serca i wątroby zabitej ryby, ponieważ wtedy przegoni 
złego ducha. Nakazał mu również modlitwę oraz zawierzenie siebie i żony 
Bogu. Słowa Azariasza wypełniły się, a Tobiasz został szczęśliwym mężem 
Sary. Wesele trwało czternaście dni. Tobiasz posłał Azariasza do Gabaela, 
aby odebrał od niego pozostawiony na przechowanie majątek i sprowadził 
również jego samego na wesele. Potem Raguel pozwolił wrócić Tobiaszowi 
do ojca. Razem z nim pozwolił odejść Sarze i obdarował ich połową swego 
majątku. Tobiasz i Azariasz wyprzedzili Sarę, aby wszystko przygotować 
w domu na jej powitanie. Zachowana żółć ryby uzdrowiła chore oczy ojca 
Tobiasza, który bardzo rozradował się małżeństwem syna. Wśród wszyst-
kich Żydów mieszkających w Niniwie nastał czas radości. Rodzina Tobiasza 
postanowiła wynagrodzić Azariasza, oddając mu połowę całego majątku. 
Wtedy Azariasz wyznał:

„Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za 
dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam (…) Odkryję przed wami całą 
prawdę (...): gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania 
wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych (...) 
ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie 
Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden 
z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat 
Pański”. (Tb 12, 6–15)

Bóg wynagrodził dobro Tobiasza posyłając jego rodzinie anioła. Rafał 
pomógł bezpiecznie przebyć drogę oraz uzdrowił Sarę i ojca, dlatego wielu 
z nas prosi go, aby wstawiał się w modlitwie za nami wypraszając u Boga 
zdrowie naszej duszy i ciała, a także o opiekę w czasie podróży i szczęśliwe 
dotarcie do celu. 

Tobiasz – ojciec i Tobiasz – syn są dla nas wzorem wypełniania dobrych 
uczynków, które możemy wykonywać względem ciała i duszy drugiego czło-
wieka. W ten sposób możemy potwierdzić naszą wiarę.

47. Tobiasz – dobre uczynki
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47. Tobiasz – dobre uczynki

Pan Jezus zapewnia nas: „(…) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25, 40)

 O czym pamiętał Tobiasz?
Tobiasz pamiętał o wypełnianiu dobrych uczyn-
ków. W ten sposób dał świadectwo wiary 
w Boga.

 Jakie są rodzaje uczynków miłosierdzia?
Mamy uczynki miłosierdzia względem ciała bliź-
niego i względem duszy bliźniego.

1.  Podziel wymienione uczynki na te, które możemy 
wykonać względem ciała i te, które możemy wypeł-
nić względem duszy bliźniego. Dopisz do każdego 
z nich przykład realizacji.
Nieumiejętnych pouczać. Głodnych nakarmić. Więź-
niów pocieszać. Wątpiącym dobrze radzić. Spragnionych napoić. Grzeszących 
upominać. Umarłych pogrzebać. Urazy chętnie darować. Nagich przyodziać. 
Strapionych pocieszać. Chorych nawiedzać. Krzywdy cierpliwie znosić. Po-
dróżnych w dom przyjąć. Modlić się za żywych i umarłych.

2. Zapisz w Pamiętniku biblijnym: Jk 2, 26.
3. Odmów wieczorem modlitwę do św. Rafała Archanioła.

Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy 
byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami 
naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty 
odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy 
zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj 
nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

„Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? 
Głodnym, którego trzeba nakarmić.
Spragnionym, którego trzeba napoić.
Nagim, którego trzeba przyodziać.
Bezdomnym, którego trzeba przyjąć.
Chorym, którego trzeba uleczyć.
Samotnym, którego trzeba kochać.
Niechcianym, którego trzeba chcieć.
Trędowatym, któremu trzeba obmyć rany. 

Żebrakiem, któremu trzeba dać  uśmiech. 
Chorym umysłowo, którego trzeba bronić.
Maluczkim, którego trzeba objąć.
Niewidomym, którego trzeba prowadzić.
Niemym, za którego trzeba mówić.
Kaleką, z którym trzeba iść. 
Więźniem, którego trzeba odwiedzić.
Staruszkiem, któremu trzeba służyć.”
 (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
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48. Daniel – wierność w ucisku

Wśród Izraelitów, których król Nabuchodonozor uprowadził do niewoli 
babilońskiej, znajdowali się młodzieńcy z rodziny królewskiej. Władca kazał 
najzdolniejszych spośród nich wychować na swoim dworze. Kształcono ich 
i uczono miejscowego pisma i języka. Mieli jeść to samo, co podawano na 
królewskim stole. 

Wśród młodzieńców byli 
Daniel, Chananiasz, Misza-
el i Azariasz. Nadzorca nadał 
im nowe imiona: Danielowi – 
Belteszassar, Chananiaszowi – 
Szadrak, Miszaelowi – Meszak, 
Azariaszowi zaś Abed-Nego. 
Młodzieńcy postanowili, że 
nie będą jeść pokarmów z kró-
lewskiego stołu, których zaka-
zują przepisy Prawa. Poprosili 
przełożonego, aby podawał im 
tylko same jarzyny. Przełożony 
obawiał się, że taka dieta spo-

woduje ich niedożywienie, a on sam przypłaci to życiem. Daniel poprosił 
go o dziesięć dni próby. Przełożony zgodził się na to i po wyznaczonym 
czasie przekonał się, że czterech młodzieńców wyglądało lepiej i zdrowiej, 
niż pozostali. Odtąd jedli tylko to, na co pozwalały przepisy Prawa. Po 
ustalonym czasie zostali przyjęci na służbę przy królu Nabuchodonozorze.

Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego 
pisma oraz mądrość. (Dn 1, 17)

Król Nabuchodonozor nakazał sporządzić złoty posąg bożka. Zarządził, 
aby każdego, kto nie odda mu pokłonu, wrzucić do rozpalonego pieca. Sza-
drak, Meszak i Abed-Nego pozostali wierni jedynemu i prawdziwemu Bogu. 
Król kazał ukarać ich zgodnie z tym, co wcześniej oznajmił. Bóg wynagrodził 
wierność młodzieńców i płomienie nie wyrządziły im żadnej krzywdy.

Nabuchodonozor powiedział na to: „Niech będzie błogosławiony Bóg 
Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował 
swoje sługi. (…) Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek, 
jak Ten”. (Dn 3, 95–96)
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48. Daniel – wierność w ucisku

Daniel wypełniał swoją służ-
bę bardzo sumiennie i uczciwie. 
Wkrótce został jednym z naj-
wyższych urzędników króla Da-
riusza. Jego współpracownicy 
zazdrościli mu zaufania, jakim 
darzył go król. Obmyślili spi-
sek przeciwko niemu i poprosili 
króla, aby wydał zarządzenie, że 
ktokolwiek w ciągu trzydziestu 
dni zanosiłby prośbę do jakiegoś 
boga lub człowieka poza królem, 
zostanie wrzucony do jaskini lwów. 

Daniel jednak nie przestrzegał wydanego zarzą-
dzenia i w dalszym ciągu trzy razy dziennie modlił 
się w swoim pokoju do Pana Boga. Spiskowcy natychmiast donieśli o tym 
królowi. Król zasmucił się, jednak nakazał wrzucić Daniela do jaskini lwów. 
Następnego dnia przekonał się z radością, że lwy nie pożarły Daniela. Rozkazał 
go natychmiast uwolnić i postanowił: 

Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa od-
czuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym 
i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie 
i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. (Dn 6, 27–28)

Spiskowców zaś i ich rodziny nakazał wrzucić do jaskini lwów. 
Izraelici mieli bardzo dokładne przepisy określające, z których zwierząt 

wolno im spożywać mięso, a z których nie (Kpł 11). Daniel i jego przyjaciele 
zachowywali nakazy Boże. Były one ważniejsze niż nakazy ludzi. Mimo gro-
żących im kar pozostali wierni Bogu i prawom swojej religii.

Chrześcijan nie obowiązują starotestamentalne przepisy dotyczące za-
kazu spożywania mięsa z niektórych zwierząt. W ciągu roku liturgicznego 
przeżywamy jednak dni i okresy, w których ze względu na miłość do Boga 
rezygnujemy z niektórych pokarmów czy przyjemności albo robimy różne 
postanowienia. Zobowiązuje nas do tego IV przykazanie kościelne:
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

Spisek – podstęp.
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48. Daniel – wierność w ucisku

Dniem postnym i pokutnym jest dla 
nas każdy piątek – dzień śmierci Pana 
Jezusa. W tym dniu powstrzymujemy 
się od spożywania pokarmów mięsnych. 
Okresem pokutnym jest Wielki Post, 
w którym rozważamy mękę Pana Jezusa 
i przygotowujemy się do Świąt Wiel-
kanocnych. W tym czasie zobowiąza-
ni jesteśmy do powstrzymania się od 
udziału w zabawach, aby nasze serca bardziej zwrócić ku Bogu. Czynimy różne 
postanowienia np.: rezygnujemy z jedzenia słodyczy, oglądania telewizji czy 
korzystania z komputera. To też jest pewien rodzaj postu.

Każdy, kto robi postanowienia i stara się pościć wie, iż nie jest to łatwe do 
spełnienia. Jest to jednak prawdziwy trening dla naszej woli. Jeżeli będziemy 
potrafili odmówić sobie kawałka czekolady czy oglądania telewizji, to w ten 
sposób możemy wzmocnić naszą wolę i łatwiej będzie nam w przyszłości 
odsunąć pokusę czy zachętę do zła – grzechu. 

Pan Jezus powiedział:
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. (Łk 16, 10)

Szczególnym rodzajem postu jest post eucharystyczny – powstrzymanie 
się z miłości do Pana Jezusa od spożywania jakichkolwiek pokarmów i na-
pojów (z wyjątkiem wody i lekarstwa) na godzinę przed przystąpieniem do 
Komunii Świętej. 

 W jaki sposób Daniel i jego przyjaciele dochowali wierności Bogu?
Daniel i jego przyjaciele pamiętali o modlitwie i przestrzegając prze-
pisów Prawa, spożywali tylko dozwolone potrawy.

  Dlaczego należy robić i wypełniać postanowienia ze względu na Boga?
Wypełnianie postanowień umacnia naszą wolę i pomaga w docho-
waniu wierności Panu Bogu.

1. Przypomnij sobie przykazania kościelne.
2.  Napisz hasło reklamujące wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych lub 

postanowienia wielkopostne.
3. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Mk 13, 13.
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49. Ezechiel – prorok wyzwolenia z niewoli

Babilończycy, w czasie pierwszego 
i drugiego najazdu na Jerozolimę, 
uprowadzili do niewoli wielu Izra-
elitów. Całe rodziny musiały opuścić 
swoje domy i zamieszkać w obcym 
kraju.

Szczególne zadanie, wśród Izra-
elitów będących w niewoli, miał do 
spełnienia prorok Ezechiel, który 
pochodził z rodziny kapłańskiej 
i sam był kapłanem. Do niewoli 
babilońskiej dostał się już w czasie 
pierwszego najazdu, wraz z królew-
skim dworem. Zamieszkał razem 
z izraelskimi wygnańcami. Jego imię 
oznacza „Bóg umacnia”. Bóg wezwał 
Ezechiela do misji, którą pełnił przez 
ponad dwadzieścia lat, słowami:

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, 
którzy Mi się sprzeciwili. (…) Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, 
czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. (…) Otwórz usta swoje 
i zjedz, co ci podam». Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kie-
runku ręka, w której był zwój księgi. (...) Zjadłem go, a w ustach moich 
był słodki jak miód. (Ez 2, 3.7–9; 3, 3)

Przez proroka Ezechiela Bóg umacniał wiarę Izraelitów, dodawał im otuchy 
i zapowiadał wyzwolenie z niewoli. Dzięki jego słowom Naród Wybrany mógł 
żyć nadzieją, że kiedyś powróci w rodzinne strony, znowu będzie jednym 
narodem i odbuduje świątynię.

Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których 
pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kra-
ju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król 
będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, 
i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi 
bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich 
od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą 

moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. (Ez 37, 21–23)
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49. Ezechiel – prorok wyzwolenia z niewoli

Niewola babilońska trwała 70 lat. Król Cyrus 
pozwolił Izraelitom wrócić do ojczyzny i odbudo-
wać w Jerozolimie zburzoną świątynię. Oddał też 
wszystkie naczynia świątynne zrabowane przez 
Nabuchodonozora. Żydzi uświadomili sobie wte-
dy swą niewierność wobec Pana Boga i żałując za 
grzechy na nowo zwrócili swoje serce do Niego. 
Był to dla nich czas pokuty i nawrócenia. 

Człowiek będący w niewoli nie 
może o wszystkim decydować sam. 
To inni ludzie decydują za niego, gdzie 
będzie mieszkał, w jakim języku bę-
dzie mówił i co będzie mógł robić. Ci, 
którzy o tym decydują, nie kierują się 
miłością, ale chęcią panowania i wy-
zyskiwania człowieka, który podlega 
ich władzy.

Od zniewolenia ciała jednak dużo 
gorsze jest zniewolenie duszy czło-
wieka. Ma ono miejsce wtedy, gdy 
człowiek pozwala, by w jego duszy 
panował grzech zamiast dobra. Wów-
czas człowiek oddala się od Boga. 

Ludzkie serce może zostać zniewolone np. przez zazdrość, niezgo-
dę, chciwość, zawiść, lenistwo, nieczystość, czary, gniew, nienawiść, 
różne nałogi czy pychę. 

Pan Bóg bardzo nas kocha i nie chce, byśmy pozostawali w niewoli 
grzechu. Zesłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł 
na krzyżu i wysłużył nam dar wolności od grzechu. 

Jezus daje nam konkretną pomoc, abyśmy mogli żyć w wolności 
od grzechu. Jest nią sakrament pokuty. Gdy z żalem wyznajemy 
nasze grzechy i pragniemy nawrócenia, Bóg przez swoje przebacze-
nie uwalnia nas z grzechów i chce nam pomóc, byśmy ich więcej 
nie popełniali. Najpierw musimy przyznać się przed Bogiem do 
popełnionych grzechów. Zdarza się bowiem, że nie dostrzegamy 
zła w naszym życiu albo uważamy je za normalność. Trzeba więc 

Wyzyskiwanie 
– nieuczciwe 
korzystanie 
z umiejętności i pracy 
drugiego człowieka.
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49. Ezechiel – prorok wyzwolenia z niewoli

zrobić rachunek sumienia, który jest pierwszym warunkiem sakramentu po-
kuty. Robimy go nie tylko przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, ale 
codziennie wieczorem, aby przeprosić Boga za popełnione grzechy.

Panie, to jest mój grzech. Proszę, wyzwól mnie z niego,  
abym nie popadł w jego niewolę. Amen.

W czasie rachunku sumienia zastanówmy się nie tylko nad popełnionym 
złem, ale także nad uczynionym dobrem. Czy w naszym życiu są obecne: ra-
dość, łagodność, miłość, cierpliwość, pokój, opanowanie, uprzejmość, dobroć, 
wierność? (Ga 5, 22–23) 

 Kim był Ezechiel?
Ezechiel był prorokiem, który zapowiadał Izraelitom wyzwolenie 
z niewoli. 

 Co jest naszą niewolą?
Naszą niewolą jest życie w grzechu.

1.  Zastanów się wieczorem, co dzisiaj było dobre w twoim życiu, a co 
było grzechem. Pamiętaj, aby twój każdy dzień kończył się rachunkiem 
sumienia.

2. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: Ga 5, 1. 



VII. Bóg powołuje proroków

169

50. Machabeusze – walka o wolność

Izraelici po powrocie z nie-
woli babilońskiej pozostawali 
pod panowaniem perskim, 
potem kolejno: macedoń-
skim, egipskim i syryjskim. 
W 169 r. przed Chr. władca 
Syrii, Antioch, najechał na 
Jerozolimę, ograbił świątynię 
i nakazał w niej czcić boż-
ka Baala. Wydał dokument, 
w którym zakazał Izraelitom 
zachowywać dawne zwyczaje 
i przepisy religijne oraz ob-
chodzić święta. Wszyscy pod 
groźbą kary śmierci mieli 
czcić pogańskie bożki, któ-
rych posągi kazał wznosić w miastach. 

Izraelici, którzy nie chcieli wyrzec się swojej 
wiary, byli prześladowani. Wielu z nich zginęło 
śmiercią męczeńską. 

W Piśmie Świętym jest opisane męczeństwo 
starca Eleazara oraz matki i jej siedmiu synów, którzy woleli umrzeć, niż 
wyrzec się wiary w jedynego Boga Jahwe i zdradzić Jego nakazy. 

Siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich 
biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wie-
przowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się 
od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczy-
ste prawa”. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była 
matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów 
i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. (2 Mch 7, 1–2. 20)

Część Izraelitów przystąpiła do walki zbrojnej w obronie swojej wiary. 
Wybuchło powstanie, na czele którego stanął najpierw kapłan Matatiasz, 
a potem po kolei jego synowie: Juda Machabeusz, Jonatan i Szymon. Izraelici 
wyzwolili się spod władzy królów syryjskich. Odtąd mogli wyznawać wiarę 
w jedynego Boga.

Powstanie – walka 
ludności z władzą 
w obronie swojej 
wolności.
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50. Machabeusze – walka o wolność

Nie tylko Izraelici byli prze-
śladowani za wiarę. W pierw-
szych wiekach istnienia Kościoła 
oddawali swoje życie za wiarę 
mężczyźni, kobiety, a nawet małe 
dzieci. Nie chcieli złożyć ofiary 
rzymskim bóstwom lub oddać 
cesarzom czci boskiej. Wiara 
w Zbawiciela Jezusa Chrystusa była dla nich cenniejsza niż życie.

Prześladowania chrześcijan miały miejsce w różnych okresach historycz-
nych. Szczególnie często doświadczali ich misjonarze i ci, którzy przyjęli z ich 
ręki chrzest. Czasy prześladowania chrześcijan nie skończyły się. Również 
dziś w wielu miejscach na świecie są palone kościoły i krzyże, giną ludzie za 
to, że wierzą w Chrystusa Zbawiciela. W niektórych krajach nie można mieć 
w domu Biblii, różańca, czy nosić medalika. Są kraje, w których nawrócenie 
się na chrześcijaństwo jest surowo zakazane. Powinniśmy w modlitwie prosić, 
aby na całym świecie chrześcijanie mogli wyznawać swoją wiarę oraz by Pan 
Bóg udzielił daru odwagi prześladowanym. 

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie podaje, że w XX wieku zamor-
dowano za wiarę 45 milionów chrześcijan, czyli 455 tys. wiernych umierało 
każdego roku, 1246 – każdego dnia. Współcześnie do prześladowań chrześcijan 
dochodzi w ponad 70 krajach na świecie. Rocznie 
za wiarę w Chrystusa oddaje swoje życie około 
150–170 tys. wiernych.  (www.pkwp.org)

Ludzi, którzy oddają swoje życie lub cierpią 
prześladowania za wiarę nazywamy 
męczennikami. 

Często przedstawia się ich na obrazach lub 
rzeźbach z palmą męczeństwa w ręku. Taki znak 
trzyma również w ręce bł. José Sánchez del Río, 
czternastoletni Meksykanin, który w 1928 r. 
w czasie prześladowań został zabity, ponieważ 
nie chciał się wyrzec Chrystusa. Przed śmiercią 
wyznał: „Viva Cristo Rey!”, co znaczy: 

„Niech żyje Chrystus Król!”
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50. Machabeusze – walka o wolność

W chrześcijaństwie męczennicy są traktowani od początku jako najwier-
niejsi świadkowie wiary w Jezusa Chrystusa. Z tego powodu są stawiani jako 
wzór wierności Bogu. 

My nie musimy obawiać się prześladowań za wiarę, ale często nie potrafimy 
przyznać się do Jezusa. 

Panie, pomóż mi każdego 
dnia być Twoim świadkiem.

Spraw, abym miał odwagę:
–  przeżegnać, się przechodząc 

obok kościoła czy krzyża,
–  pomodlić się na stołówce 

przed obiadem,
–  powiedzieć koledze, że 

przyjdę do niego później, 
bo najpierw idę na Mszę 
św. szkolną. Amen.

 Co się stało z matką machabejską i jej synami?
Matka machabejska i jej siedmiu synów wolało umrzeć śmiercią 
męczeńską niż zdradzić Boga i wyprzeć się wiary w Niego.

 Kim są męczennicy?
Męczennicy to ludzie, którzy oddają swoje życie lub cierpią prześla-
dowania za swoją wiarę.

1.  Napisz, dlaczego w naszych czasach wielu niewinnych ludzi oddaje 
życie za wiarę.

2.  Ułóż modlitwę, w której poprosisz Boga, aby wszyscy chrześcijanie mogli 
bez przeszkód wyznawać swoją wiarę.

3.  Przepisz do Pamiętnika biblijnego słowa matki machabejskiej, które 
kieruje do swojego najmłodszego syna: 2 Mch 7, 29.
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51. Oczekiwanie Zbawiciela

Machabejczycy wywalczyli wolność dla Izraelitów. Jednak ich następcy 
zaczęli toczyć spory i walki o władzę. Wkrótce Rzymianie wykorzystali sytu-
ację i zajęli ziemię Narodu Wybranego. Cesarz rzymski stał się prawdziwym 
zwierzchnikiem Izraelitów. W 37 r. przed Chr. mianował  Heroda królem. 
Nie pochodził on z Narodu Wybranego, ale był Idumejczykiem. Na tronie 
żydowskim zasiadł więc cudzoziemiec. Spełniły się słowa patriarchy Jakuba – 
zostało odjęte berło od Judy i przeszło w ręce pogan. Nastały czasy, w których 
miał przyjść na ziemię zapowiedziany Zbawiciel.

Izraelici od powrotu z niewoli babilońskiej nie popadli już w bałwochwal-
stwo, ale ich serca były daleko od Boga. Kłócili się między sobą o różne sprawy 
związane z religią.

Pobożni ludzie z coraz większym utęsknieniem modlili się o przyjście 
Mesjasza. Większość Izraelitów uważała, że Mesjasz będzie wielkim wodzem, 
który uwolni ich spod panowania rzymskiego. Nie wyobrażali sobie, że będzie 
on Odkupicielem z grzechu, Nauczycielem prawdy i dobra. Ich modlitwy 
zostały wysłuchane - narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3, 16)

W wydarzeniach Starego Testamentu Pan Bóg przygotowywał ludzi na 
przyjście swojego Syna i założenie Kościoła przez starotestamentalne figury 

i proroctwa.
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51. Oczekiwanie Zbawiciela

Wybrane figury

1. Pana Jezusa

•  Melchizedek –  
był kapłanem,

•  Izaak – miał być złożony 
Bogu w ofierze,

•  Mojżesz – prowadził 
Naród Wybrany do Ziemi 
Obiecanej,

•  Jonasz – trzy dni 
przebywał we wnętrzu 
ryby, 

•  baranek paschalny –  
jego krew ocaliła 
Izraelitów od śmierci 
pierworodnych.

2. Krzyża

•  drzewo życia – jego owoce 
dawały życie wieczne,

•  słup z wężem miedzianym 
– kto na niego spojrzał, 
był wybawiony od śmierci 
przez ukąszenie.

3. Kościoła –  
wspólnoty ludzi

•  Arka Noego – była 
ratunkiem w czasie 
potopu.

4. Sakramentów

•  chrztu świętego – 
uzdrowienie Naamana, 
którego woda z Jordanu 
oczyściła z trądu,

•  Mszy świętej – złożona 
ofiara Melchizedeka,

•  Komunii świętej – manna, 
która była pokarmem 
w czasie wędrówki przez 
pustynię.

5. Nieba

•  Ziemia Obiecana –  
do niej wędrowali 
Izraelici  
przez pustynię.
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51. Oczekiwanie Zbawiciela

Wybrane przepowiednie  
odnoszące się do Pana Jezusa

„A ty, Betlejem Efrata, najmniej-
sze jesteś wśród plemion judzkich! 
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bę-
dzie władał w Izraelu, a pocho-
dzenie Jego od początku, od dni 
wieczności.” (Mi 5, 1)

„Powstanie On i paść będzie mocą 
Pańską, w majestacie imienia 
Pana Boga swego. Osiądą wtedy, 
bo odtąd rozciągnie swą potęgę 
aż po krańce ziemi.” (Mi 5, 3)

„Pan sam da wam znak: Oto Panna 
pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emmanuel.” (Iz 7, 14)

„Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką; Albowiem 
Dziecię nam się narodziło, Syn zo-
stał nam dany, na Jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano Go 
imieniem: Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju. Wielkie będzie 
Jego panowanie w pokoju bez 
granic (...)”. (Iz 9, 1. 5–6)

I wyrośnie różdżka z pnia Jes-
sego, wypuści się odrośl z jego 
korzeni. (Iz 11, 1)

Jednak Pan rzekł do mnie: „Wrzuć 
do skarbony tę nadzwyczajną za-
płatę, której w ich przekonaniu 
byłem godzien”. Wziąłem więc 
trzydzieści srebrników i wrzuciłem 
je do skarbony domu Pańskiego. 
  (Za 11, 13)

Dręczono Go, lecz sam się dał 
gnębić, nawet nie otworzył ust 
swoich. Jak baranek na rzeź pro-
wadzony, jak owca niema wobec 
strzygących ją, tak On nie otwo-
rzył ust swoich. (Iz 53, 7)

Przebodli ręce i nogi moje, poli-
czyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym wi-
dokiem; moje szaty dzielą między 
siebie i los rzucają o moją suknię. 
  (Ps 22, 17–19)

Będą patrzeć na tego, którego 
przebili, i boleć będą nad nim, jak 
się boleje nad jedynakiem, i płakać 
będą nad nim, jak się płacze nad 
pierworodnym. (Za 12, 10)
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Pan Jezus w czasie pobytu na ziemi często 
modlił się do swojego Ojca. Zachęcał uczniów, 
aby robili to samo, ponieważ każda modlitwa 
płynąca z serca przybliża do Boga. Pamiętając 
o tym, św. Paweł napisał w liście do Tesaloniczan: 
„Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17)

Szczególną modlitwą jest różaniec. Do odma-
wiania go wzywa nas Matka Boża. W Fatimie 
w 1917 r. prosiła dzieci: „Odmawiajcie codziennie 
różaniec”, aby wyprosić pokój dla świata i nawró-
cenie dla grzeszników. Dzieci z Fatimy wypełni-
ły wezwanie Maryi tak samo, jak wielu innych 
chrześcijan. Jednym z nich był św. Jan Paweł II, 
papież. Podkreślając szczególne znaczenie mo-
dlitwy różańcowej, napisał dokument, w którym 
możemy przeczytać: „Od mych lat młodzieńczych 
modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu 
duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach 
radości i doświadczenia. [...] Odmawiać różaniec 
bowiem, to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Jezusa”. Papież 
zachęca nas, aby różaniec odmawiać w spokoju i powoli, ponieważ tylko 
wtedy możemy razem z Maryją rozważać wydarzenia z życia Pana Jezusa. 

Modląc się na różańcu nie tylko odmawiamy poszczególne 
modlitwy, ale także myślimy o tym, czego doświadczyli na 
ziemi Pan Jezus i Jego Matka. W ten sposób różaniec staje 
się streszczeniem Ewangelii. Składa się z czterech części, 
z których każda zawiera pięć tajemnic – wydarzeń z życia 
Jezusa i Maryi. Odmawiając różaniec, stajemy się uczestni-
kami tych wydarzeń. 

Bł. Bartłomiej Longo uważa, że tak, jak przyjaciele, którzy często przeby-
wają razem ze sobą, stają się do siebie podobni, tak i my, dzięki rozważaniu 
tajemnic różańcowych, stajemy się podobni do Pana Jezusa i Maryi. 

Każdego dnia możemy odmawiać różaniec w domu sami lub z rodziną. 
W październiku jesteśmy szczególnie zaproszeni do odmawiania tej modlitwy 
w kościele lub kaplicy razem z innymi wiernymi.

52. Modlimy się na różańcu

Kontemplować 
– rozważać.

„Różaniec jest moją  
ulubioną modlitwą”

(Św. Jan Paweł II)
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52. Modlimy się na różańcu

Podział modlitwy różańcowej:

 Część radosna – dzieciństwo Pana Jezusa
 Część światła – publiczna działalność Pana Jezusa
 Część bolesna – męka i śmierć Pana Jezusa
 Część chwalebna –  zmartwychwstanie Pana Jezusa i wydarzenia 

następujące po nim

Na początku Znak krzyża  
+ Wierzę w Boga Ojca...

3 x Zdrowaś Maryjo...  
z prośbą o pomnożenie wiary, 

nadziei i miłości

Ojcze nasz...

Zapowiedź I tajemnicy + Ojcze nasz...

Zapowiedź II tajemnicy  
+ Ojcze nasz...

Zapowiedź III tajemnicy  
+ Ojcze nasz...

Zapowiedź VI tajemnicy  
+ Ojcze nasz...

Zapowiedź VI tajemnicy  
+ Ojcze nasz...

Na zakończenie  
Pod Twoją obronę

   Chwała Ojcu... + O mój Jezu...

10 x Zdrowaś Maryjo...  

10 x Zdrowaś Maryjo...  10 x Zdrowaś Maryjo...  

10 x Zdrowaś Maryjo...  

10 x Zdrowaś Maryjo...  
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52. Modlimy się na różańcu
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52. Modlimy się na różańcu
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Pan Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie dążyli do święto-
ści. W Piśmie Świętym wzywa nas do tego słowami: 

Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! 
 (Kpł 11, 44)

Wielu ludzi na przestrzeni wieków starało się reali-
zować to wezwanie w swoim codziennym życiu. Dzięki 
temu po śmierci osiągnęli niebo – są świętymi. Jest ich 
bardzo wielu. Niektórych spośród nich znamy z imienia, 
innych nie. Kościół ustanowił więc w dniu 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień radosny, 
w którym uwielbiamy Pana Boga za ludzi, którzy są na zawsze blisko Niego. 
O tej radości przypomina nam biały kolor szat liturgicznych. 

Czasami patrząc na obrazy świętych – rozpoznajemy kogo przedstawiają, 
ale nie znamy życiorysów tych ludzi. Warto je poznać, ponieważ możemy 
w nich znaleźć dla siebie wskazówki, jak żyć na ziemi, aby osiągnąć niebo.

Święci, mimo licznych doświadczanych w życiu przeciwności, mieli: 
  serce przepełnione miłością do Boga, ponieważ troszczyli się o życie 

w przyjaźni z Nim,
  otwarte ręce gotowe pomagać drugiemu człowiekowi,
  uśmiech na twarzy niosący nadzieję i radość.

Święci nie są tylko po to, aby ich podziwiać, ale aby ich naśladować. Przy-
kładem życia zachęcają nas do podążania taką samą drogą: Spotkajmy się 
w niebie. W modlitwie możemy prosić świętych, aby wstawiali się za nami 
u Pana Boga, wypraszając nam potrzebne łaski.

53. Uroczystość Wszystkich Świętych

Św. Jan Paweł II 
papież, odbywający 
pielgrzymki do dalekich 
krajów, w których głosił 
naukę Pana Jezusa

Święty – 
słowo oznacza 
„oddzielony 
od zła”, czyli 
wypełniony 
dobrem.
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53. Uroczystość Wszystkich Świętych

Bł. Chiara Badano  
żyła słowami  

„Jeśli Ty tego chcesz, Jezu, 
ja także tego pragnę”, 

ofiarując Bogu cierpienie, 
zmarła w osiemnastym roku 

życia na raka kości

Św. Ojciec Pio 
z miłością posługiwał wiernym 
w konfesjonale

Św. Dominik Savio  
dobry uczeń i kolega.  
Starał się codziennie 
uczestniczyć we Mszy św. 
Żył niespełna piętnaście lat

Bł. Matka Teresa z Kalkuty  
założyła Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Miłości i zajmowała się 
najbiedniejszymi ludźmi w Indiach
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53. Uroczystość Wszystkich Świętych

„Wielka świętość polega na codziennym wypełnianiu małych 
obowiązków”.  (Św. Josemaría Escrivá de Balaguer)

 Kogo wspominamy 1 listopada?
1 listopada wspominamy wszystkich świętych Kościoła – 
tych których znamy z imienia i tych, których nie znamy.

1.  Odpowiedz na pytanie: Czym kierowali się święci, żyjąc 
na ziemi?

2.  Zapoznaj się z życiorysem swojego patrona i napisz do niego 
krótką modlitwę.

3.  Odpowiedz na pytanie: Co trzeba zrobić, aby zostać świę-
tym?

Św. Joanna Beretta Molla 
lekarka, szczęśliwa żona 
i matka, dając życie swojemu 
czwartemu dziecku, zgodziła 
się oddać swoje własne
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54. Dzień Zaduszny

Około 160 r. przed 
Chr. Izraelici pod do-
wództwem Judy Ma-
chabeusza walczyli 
o wyzwolenie swojej 
ojczyzny. Kiedy po 
jednej z walk chcieli 
pogrzebać zmarłych 
rodaków zauważyli, 
że pod szatami po-
ległych umieszczone 
były figurki bożków. 
Był to grzech prze-
ciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Wtedy: oddali się modlitwie i błagali, 
aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. (2 Mch 12,42)

Ponadto Juda polecił, aby została złożona ofiara przebłagalna za grzechy 
zmarłych: 

Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to 
modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz 
jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 
najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie 
sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni 
od grzechu. (2 Mch 12, 44–45)

Juda wierzył w życie wieczne, dlatego polecił 
złożyć ofiarę za zmarłych. Czyniąc tak, uczy 
nas modlitwy za zmarłych. 

Wierzymy w życie wieczne zgodnie ze sło-
wami Pana Jezusa, który powiedział w Ewan-
gelii:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,  
żyć będzie. (J 11, 25–26)

Śmierć jest tylko przejściem do życia wiecznego. My też zmartwychwstanie-
my. Niebo zaraz po śmierci osiągną ci, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej 
i nie mieli do odpokutowania żadnych kar za popełnione grzechy. Jeżeli ktoś 

umarł w stanie łaski uświęcającej, ale pozostały mu kary do odpokutowa-

Odpust – darowanie kary za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty, które możemy ofiarować w intencji siebie lub zmarłych.
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54. Dzień Zaduszny

nia, musi przejść przez 
czyściec. 

Dusze w czyśćcu 
mają pewność zbawie-
nia. Cierpią, ponieważ 
nie mogą oglądać Boga. 
Muszą doświadczyć 
oczyszczenia w miłości 
i przez miłość. Pokutu-
ją i przepraszają Boga, 
że za mało Go kochały, 
żyjąc na ziemi. Cierpią 
z tego powodu i bardzo tęsknią za Nim. Dusze w czyśćcu oczekują naszej 
pomocy, ponieważ same siebie już nie mogą oczyścić. Możemy im pomóc, 
ofiarując w ich intencji Mszę św., Komunię św., modlitwę, post, odpusty 
i dobre uczynki. 

Nikt z nas nie wie, kto ze zmarłych osiągnął niebo, a kto jest jeszcze 
w czyśćcu, dlatego modlimy się za wszystkich zmarłych. Czynimy to szcze-
gólnie 2 listopada, kiedy obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (Dzień Zaduszny). Sprzątamy groby naszych bliskich, przynosimy 
kwiaty, zapalamy znicze, ponieważ w ten sposób wyrażamy naszą miłość 
i dziękujemy za okazane nam dobro. Dużo ważniejsza jest jednak nasza 
modlitwa. 

Warto zatrzymać się przy opuszczonym grobie i pomodlić się za pochowa-
nego w tym miejscu zmarłego. Może bardzo potrzebuje naszej modlitwy.

 Czyje wspomnienie obchodzimy 2 listopada?
2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych (Dzień Zaduszny). W tym dniu szczególnie modlimy się za dusze 
zmarłych, które są w czyśćcu.

 Co to jest czyściec?
Czyściec to stan oczyszczenia dusz po śmierci – tych, którzy umarli 
w łasce uświęcającej, ale nie odpokutowali na ziemi jeszcze całej kary 
za popełnione grzechy.
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54. Dzień Zaduszny

 W jaki sposób możemy pomóc duszom czyśćcowym?
Możemy pomóc duszom czyśćcowym poprzez modlitwę, przyjętą 
Komunię św., ofiarę Mszy św. oraz post, odpusty i dobre uczynki 
ofiarowane w ich intencji.

1.  Pamiętaj w dniu 2 listopada o udziale we Mszy św. Przyjętą Komunię 
św. ofiaruj w intencji zmarłych. Pomódl się na cmentarzu przy gro-
bach zmarłych.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  
nie mają nic wspólnego z Halloween

Nie możemy zamienić zniczy, które symbolizują wieczne światło 
zmartwychwstania, na świeczkę w wydrążonej dyni, a wspomnienia 
o świętych i błogosławionych na przebieranki w czarownice i upiory.

Czyje święto obchodzisz?
 potępionych czy zbawionych



VIII. Boże tajemnice w naszym życiu – Rok kościelny

187

55. Adwent – czas oczekiwania

Grzech pierworodny był pierwszym 
nieposłuszeństwem człowieka wobec 
Boga. Przez niego ludzie utracili Bożą 
przyjaźń. Bóg jednak nie chciał, aby ten 
stan trwał na zawsze. Zapowiedział, że 
przyjdzie na świat Zbawiciel, który po-
kona szatana i na nowo pojedna ludzi 
z Bogiem. Był nim długo oczekiwany Syn 
Boży, Jezus Chrystus. Ludzie z utęsknie-
niem czekali przez wieki na ten moment, 
przygotowując się do niego. Przeżywali 

Adwent – oczekiwanie na  przyjście  
Zbawiciela

Prorok Izajasz w VIII w. przed 
Chr. przepowiedział: 

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 
i nazwie Go imieniem Emmanuel. 
  (Iz 7, 14)

Jego słowa wypełniły się dwa 
tysiące lat temu, gdy Bóg posłał do 
Maryi anioła Gabriela.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
<błogosławiona jesteś między niewiastami>”. Ona zmieszała się na 
te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wiel-
ki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (...) Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 28–38)

Adwent – z j. łac. przyjście.

Roraty – nazwa pochodzi od pieśni  
na wejście, rozpoczynającej się  
od słów „Rorate caeli desuper” – 
„Spuśćcie rosę niebiosa”.

Rorate caeli desuper
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55. Adwent – czas oczekiwania

Adwent to okres liturgiczny, który poprzedza Boże 
Narodzenie. Zaczyna się w czwartą niedzielę przed 
świętami, a kończy 24 grudnia. W tym czasie  przy-
gotowujemy się do przeżycia prawdy, że Syn Boży stał 
się człowiekiem dla naszego zbawienia. Dla Niego 
powinniśmy otworzyć na nowo swoje serca. Przypo-
mina o tym fioletowy kolor szat liturgicznych.  

Pomocą w naszych przygotowaniach może być 
uczestnictwo w roratach, czyli Mszy św. odprawianej 
w Adwencie ku czci Matki Bożej. Podczas nich zapala 
się dodatkową świecę – roratkę, która symbolizu-
je Maryję – patronkę adwentowego oczekiwania. 
Na roraty przynosimy lampion, 
który oświetla drogę pośród 
ciemności oraz rozjaśnia pierw-
szą część Mszy św., ponieważ 
w tym czasie w kościele są zga-

szone  światła i panuje symboliczna ciemność. Lampion 
oznacza czujność naszego oczekiwania.

Piękną tradycją adwentową 
jest przygotowywany w kościo-
łach i naszych domach wieniec 
z czterema świecami. Zapa-
lanie świec oznacza czuwanie 
i gotowość na przyjście Chry-
stusa. 
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55. Adwent – czas oczekiwania

I świeca  pokój – symbolizuje przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa 
Adama i Ewy wobec Niego. 

II świeca  wiara – stanowi symbol wiary patriarchów Narodu Izraelskiego 
jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej.

III świeca   miłość – odnosi się do radości króla Dawida, uwielbiającego Boga 
za zawarte przymierze. 

IV świeca  nadzieja – symbolizuje nauczanie proroków głoszących przyjście 
Zbawiciela. 

W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol 
bliskości „przyjścia” Jezusa. Zielone gałązki wieńca są symbolem trwającego 
życia. Adwent przypomina nie tylko o tym, że Pan Jezus przyszedł już na zie-
mię przed dwoma tysiącami lat i my tę prawdę przeżywamy w czasie Świąt, ale 
także, że przyjdzie przy końcu czasów jeszcze raz. W czasie Sądu Ostatecznego 
Chrystus, jako Król i Władca, przyjmie tych, którzy należą do Jego Królestwa, 
a odrzuci na wieczne czasy tych, którzy nie przyjęli Jego przykazań. Może 
zdarzyć się tak, że nie doczekamy tego wydarzenia i zostaniemy wcześniej 
wezwani przed oblicze Boga. Wtedy spotkamy się z naszym Panem. Będzie to 
nasz koniec świata. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego powinniśmy zawsze 
być przygotowani do naszej śmierci. Całe nasze życie jest oczekiwaniem na 
spotkanie z Bogiem – jest adwentem. Do spotkania z Panem przygotowuje-
my się poprzez przyjmowanie sakramentów świętych, w których Chrystus 
nieustannie do nas przychodzi.

 Co to jest Adwent?
Adwent:
– to czas oczekiwania na kolejne Święta Bożego Narodzenia,
– to całe moje życie, które prowadzi do spotkania z Bogiem,
–  to nasza historia, w której ludzkość oczekuje na powtórne przyjście 

Chrystusa Pana przy końcu świata.

1.  Starannie przepisz i przypomnij sobie modlitwę Anioł Pański  
(DN str. 35).

2.  Zrób postanowienie adwentowe.
3.  Staraj się uczestniczyć w roratach.
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56. Uroczystość Bożego Narodzenia

Po adwencie – długim czasie oczekiwania przez ludzkość na przyjście 
zapowiadanego Zbawiciela, Stwórca zesłał na Ziemię swego Syna, który stał 
się Człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. 

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego 
chwałę. (J 1, 14) Jednak – Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. (J 1, 11)

Syn Boży, Jezus Chrystus, przyjąwszy ludzkie ciało przyszedł na świat 
w Betlejem – miejscowości, z której pochodził izraelski król Dawid. W ten 
sposób spełniły się słowa archanioła Gabriela skierowane do Maryi w czasie 
zwiastowania: (…) Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (Łk 1, 32)

Potwierdzona też została zapowiedź proroka Micheasza żyjącego w VIII w. 
przed Chr.: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego 
od początku, od dni wieczności. (Mi 5, 1)

Jezus urodził się w Betlejem, ponieważ cesarz rzymski August zarządził 
spis ludności w całym państwie. Józef, który pochodził z rodu Dawida, wraz 
z Maryją musiał wypełnić cesarski nakaz i zapisać się w mieście, z którego 
pochodzili jego przodkowie. Palestyna była wtedy pod panowaniem rzymskim. 
Po przybyciu Józefa z Maryją do Betlejem okazało się, że nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. Wówczas udali się do groty służącej za schronienie dla 
zwierząt. Tam urodził się Chrystus. Przyszedł na świat w ubóstwie. Maryja 
musiała położyć go w żłobie. Poprzez urodzenie się w takim miejscu, poka-
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56. Uroczystość Bożego Narodzenia

zał swoją wielką miłość – każdy może do Niego 
przyjść. Każdy ma do Niego dostęp, a on przyjmie 
z miłością wszystkich ludzi, nawet najuboższych. 
Pierwszymi, którzy dotarli do Chrystusa byli pa-
sterze – jedni z najbiedniejszych ludzi w tamtych 
czasach. Gdyby Jezus przyszedł na świat w pałacu, 
nie wpuszczono by ich do Niego. 

To wszystko, co stało się w Betlejem dwa tysiące lat temu, przeżywamy 
w dniu 25 grudnia, w Uroczystość Bożego Narodzenia. Powinniśmy zadbać 
o to, by w czasie Świąt najważniejszy był dla nas Pan Jezus, a nasze serca stały 
się „Betlejem” – miejscem, gdzie będzie mógł się na nowo narodzić. Dzieje się 
tak, gdy przyjmujemy Go w Komunii św. 

Powinniśmy również zrobić wszystko, aby Chrystus mógł także narodzić 
się w naszych rodzinach, aby każdy dom stał się „Betlejem”. Będzie tak wtedy, 
gdy najważniejszy dla wszystkich stanie się Jezus, gdy znajdziemy więcej czasu 
dla najbliższych, aby umocnić więzy miłości. Prezenty nie powinny być dla 
nas najważniejsze. To dodatek, który pomaga radośnie przeżyć Święta. We 
właściwym przeżywaniu Świąt pomaga nam zachowanie tradycji i zwyczajów 

bożonarodzeniowych.
Wypatrujemy pierwszej gwiazdy na niebie, 

która jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, aby 
wspólnie zasiąść do stołu i podzielić się opłatkiem.  
Pojawienie się Gwiazdy Betlejemskiej towarzyszyło 
narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze i mędrcy 
mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela.

Przed wieczerzą wigilijną dzielimy się opłatkiem 
i składamy sobie życzenia. Wybaczamy sobie wtedy 
wszystkie winy, aby zasiąść przy stole pogodzeni 
i z czystymi sercami. Potem słuchamy Ewangelii 
o Bożym Narodzeniu.

Siano wigilijne kładziemy pod białym obrusem 
na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje ono 
miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus.

Przy stole pozostawiamy jedno wolne miejsce, jako znak naszej gotowości 
podzielenia się miłością z bliźnimi. 

Betlejem – słowo oznacza 

„dom chleba”.
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Choinkę ubieramy w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Ozdoby 
choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia. 
Zielone drzewko jest symbolem życia i narodzin Zbawiciela. Lampki 
oznaczają światłość, którą przyniósł światu Jezus.

Kolędy zaczynamy śpiewać, czekając na pasterkę przy wigilijnym 
stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Jezusa. Powinni-
śmy starać się śpiewać je razem z rodziną, a nie słuchać z włączonego 
radia czy telewizora. 

Stajenka jest symbolem narodzin Pana Jezusa w Betlejem i w na-
szych sercach. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, 
w której dobro przeplata się ze złem. To właśnie do stajenki, a więc 
i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życie 
i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas! Autorem 
pierwszej stajenki był św. Franciszek z Asyżu.

Pasterka to tradycyjna Msza św. odprawiana o północy z 24 na 25 
grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy Jezusie leżącym w żło-
bie. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. Jest najważniejszym 
momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
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57. Wielki Post

Pan Jezus, rozpoczy-
nając swoją działalność, 
mówił: 
„Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewange-
lię!” (Mk 1, 15) 

Te słowa wypowia-
da również kapłan, 

posypując nasze głowy popiołem w Środę Popielcową, która jest 
pierwszym dniem Wielkiego Postu przygotowującego nas do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wielki Post trwa czterdzieści dni. Jest to liczba, która ma w historii 
zbawienia znaczenie symboliczne. Oznacza czas pokuty, nawrócenia 
i oczyszczenia. Czterdzieści dni trwał potop, który obmył ziemię 
z grzechu, czterdzieści lat Naród Wybrany wędrował przez pustynię 
do Ziemi Obiecanej, czterdzieści dni również pościł na pustyni Pan 
Jezus przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Wielki 
Post jest więc czasem przemiany i nawrócenia.

Czym jest nawrócenie? 

Nawrócenie jest naszym 
powrotem do Pana Jezusa, 
przemianą naszego serca.

Codzienne troski, problemy, uleganie pokusom, opuszczanie 
modlitwy powoduje, że czasami zapominamy o Panu Jezusie i mi-
łości, którą nas nieustannie obdarza. Popełniając grzech, oddalamy 
się od Niego.

Wielki Post daje nam nową szansę, aby wrócić na drogę, która 
prowadzi do Pana Jezusa – naszego Zbawiciela. Nie ma znaczenia, 
jak bardzo oddaliliśmy się od Niego. Jezus cały czas na nas czeka 
i pragnie naszego powrotu. Pierwszy krok to przystąpienie do 
sakramentu pokuty. W naszym nawracaniu się pomagają nam: 
modlitwa, post i jałmużna.
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57. Wielki Post

Modlitwa – to nasza rozmowa z Panem Jezusem. Pomaga nam 
być bliżej Boga. Powinniśmy pamiętać o codziennej modlitwie 
porannej i wieczornej, aby każdy dzień rozpocząć z Panem Jezu-
sem i zakończyć rachunkiem sumienia, w którym powinniśmy 
zastanowić się: co w danym dniu zrobiliśmy dobrego, a co złego. 
W Wielkim Poście powinniśmy również uczestniczyć w nabożeń-
stwach Drogi krzyżowej (piątek) i Gorzkich żali (niedziela), w czasie 
których rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa.

Post – to nasza rezygnacja z czegoś, by umocnić naszą wolę. 
W każdy piątek powinniśmy zrezygnować ze spożywania pokarmów 
mięsnych. Dorosłych w Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje 
post ścisły, czyli spożywanie jednego posiłku do syta w ciągu dnia. 
Możemy również z miłości do Boga odmówić sobie spożywania 
innych pokarmów, które bardzo lubimy lub czynności, które spra-
wiają nam wiele radości. Dzięki temu poczujemy prawdziwy głód, 
tęsknotę, które możemy ofiarować Bogu. W czasie całego Wielkiego 
Postu nie bierzemy również udziału w zabawach. 

Jałmużna – to nasze dzielenie się miłością z bliźnim, który jest 
w potrzebie. Może to być dobry uczynek lub pomoc materialna. 
W Wielkim Poście staramy się odmówić sobie różnych przyjem-
ności. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możemy ofiarować 
potrzebującym naszej pomocy.

WIELKI POST

 MODLITWA POST JAŁMUŻNA
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57. Wielki Post

 Co to jest Wielki Post?
Wielki Post to czas nawrócenia, naszego powrotu do Pana Jezusa.

  O czym należy pamiętać w czasie Wielkiego Postu?
W czasie Wielkiego Postu należy pamiętać o modlitwie, poście 
i jałmużnie.

To nie gwoździe  
Cię przybiły,  

lecz mój grzech...

1.  Zastanów się nad pyta-
niami: 
–  Czy chcę pomóc Panu Jezusowi nieść krzyż, znosząc z pokorą trud-

ności własnego życia?
– Co będzie moją pokutą za popełnione grzechy?

2.  Zrób jedno realne, konkretne postanowienie wielkopostne. Przygotuj 
wielkopostny kalendarz. Jeżeli wypełnisz swoje postanowienie, narysuj 
serce w poszczególnych dniach kalendarza.

3.  Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi krzyżowej. 
Opisz w zeszycie jedną stację Drogi krzyżowej.
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58. Triduum Paschalne

W Starym Testamencie znajdują się proroctwa odnoszące się do męki 
i śmierci Zbawiciela. Jednym z proroków, który zapowiedział te wydarzenia 
był Zachariasz.

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworod-
nym. (Za 12, 10)

Dzięki ofierze Pana Jezusa na krzyżu dokonało 
się nasze zbawienie. Musimy pamiętać, że ukoro-
nowaniem dzieła zbawczego było jednak zmar-
twychwstanie. Jezus pokonał śmierć. Nie można 
więc męki i śmierci oddzielić od zmartwychwstania, 
które jest podstawą naszej wiary. 

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka 
[przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży-
wieni. (1 Kor 15, 14. 20–22)

Całą tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa przeżywamy 
w czasie Triduum Paschalnego, które obejmuje wszystko to, co się wydarzyło od 
Ostatniej Wieczerzy i wydania Pana Jezusa, poprzez ukrzyżowanie i złożenie do 
grobu, do pełnego chwały zmartwychwstania. Są to trzy najważniejsze dni w roku. 

Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy nieszpo-
rami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki 
Czwartek

Wielki 
Piątek

Wielka 
Sobota

Niedziela 
Zmartwychwstania 

od czwartkowego 
wieczoru  

do piątkowego 
wieczoru

od piątkowego 
wieczoru  

do sobotniego 
wieczoru

od sobotniego 
wieczoru  

do niedzielnego 
wieczoru

pierwszy dzień drugi dzień trzeci dzień

Triduum – z j. łac. 

trzy dni. 
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58. Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy 
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mó-
wiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie 
będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go 
będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu 
wyszli ku Górze Oliwnej. (Mt 26, 26–30)

W Wielki Czwartek wspominamy ustanowie-
nie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

W godzinach wieczor-
nych odprawiana jest we 
wszystkich kościołach Msza 
Wieczerzy Pańskiej.

Tego dnia również wspo-
minamy modlitwę Pana Je-
zusa w Ogrodzie Oliwnym i Jego pojmanie i osadzenie 
w więzieniu.

Po Komunii św. Najświętszy Sakrament (Pan Jezus 
pod postacią chleba) jest przeniesiony do Ciemnicy – 
specjalnie przygotowanego miejsca w kaplicy bocznej. 

Tabernakulum w centrum ołtarza pozostaje puste. Zwyczaj ten oznacza 
zamknięcie Chrystusa w więzieniu.
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58. Triduum Paschalne

WIELKI PIąTEK
Od godziny szóstej mrok ogarnął 
całą ziemię, aż do godziny dziewią-
tej. Około godziny dziewiątej Jezus 
zawołał donośnym głosem: «Eli, 
Eli, lema sabachthani?», to znaczy: 
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Słysząc to, niektórzy ze 
stojących tam mówili: «On Eliasza 
woła». Zaraz też jeden z nich po-
biegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją 
octem, włożył na trzcinę i dawał 
Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! 
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze 
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. (Mt 27, 45–50)

W tym dniu nigdzie nie odprawia się Mszy świętej, a jedynie nabożeństwo 
– Liturgię na cześć Męki Pańskiej. 

Składa się ono z następujących części:
1.  Liturgia słowa, w czasie której czytany jest opis męki i śmierci Pana 

Jezusa
2.  Adoracja Krzyża, podczas której wierni podchodzą do krzyża i całują 

go, aby podziękować w ten sposób za zbawienie.
3. Komunia święta
4.  Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i wystawienie 

do adoracji.

Wielki Piątek jest dniem 
smutku i żałoby.  
Jest dniem postu ścisłego.
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58. Triduum Paschalne

WIELKA SOBOTA
Jest to kolejny dzień ciszy i żałoby. Wierni czuwają przy grobie Pana 

Jezusa, rozmyślając o Jego męce i śmierci. W tym dniu w kościołach 
odbywa się poświęcenie pokarmów wielkanocnych.
WIELKANOC

W sobotni wieczór lub sobotnio-niedzielną noc przeżywamy naj-
ważniejszą liturgię w ciągu całego roku – Wigilię Paschalną. Podczas 
niej przeżywamy Zmartwychwstanie – zwycięstwo Jezusa nad śmier-
cią. Liturgia paschalna rozpoczyna czas Wielkanocy i składa się z następu-
jących części: 1. Liturgia światła, 2. Liturgia słowa Bożego, 

 3. Liturgia chrzcielna, 4.  Liturgia Eucharystyczna.
W czasie liturgii światła poświęca się paschał. Jest to świeca wielkanocna 

symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego. Litery Α (alfa) i Ω (omega) 
to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego, które wskazują, że Jezus jest 
początkiem i końcem wszystkiego. Pięć czerwonych symbolicznych gwoździ 
paschału oznacza pięć ran Jezusa na krzyżu. Wypisany na świecy rok przy-
pomina, że Chrystus zbawia wszystkich ludzi w każdym czasie.

W czasie liturgii słowa, po czytaniach ze Starego Testamentu, rozbrzmiewa 
przy dźwięku dzwonów Chwała na wysokości Bogu. Przed Ewangelią zaś po 
raz pierwszy od czterdziestu dni śpiewamy uroczyste Alleluja, które wyraża 
radość zmartwychwstania.

W czasie liturgii chrzcielnej poświęcona zostaje woda, która przechowywa-
na w chrzcielnicy służy do udzielania sakramentu chrztu świętego. Wszyscy 
wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

Na zakończenie Wi-
gilii Paschalnej odbywa 
się procesja rezurekcyjna 
z Najświętszym Sakra-
mentem. Na czele pro-
cesji niesiona jest figu-
ra zmartwychwstałego 
Pana Jezusa i krzyż pro-
cesyjny przyozdobiony 
czerwoną stułą.



200

59. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Trzeciego dnia po śmierci 
Pan Jezus zmartwychwstał. 
Wstał z grobu – jak wcześniej 
zapowiedział. To wydarze-
nie jest największym cudem 
Pana Jezusa. Opisują je czterej 
ewangeliści. Po swoim zmar-
twychwstaniu ukazywał się 
wielu ludziom. Chciał umoc-
nić ich wiarę i potwierdzić, że 
naprawdę zmartwychwstał. 
Pierwsze ujrzały Go niewia-
sty, które przyszły namaścić 
ciało Pana Jezusa. Działo się 
to w niedzielny poranek – 
pierwszego dnia tygodnia. 
Anioł zaś przemówił do nie-
wiast: «Wy się nie bójcie! 
Gdyż wiem, że szukacie Je-
zusa Ukrzyżowanego. Nie 

ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie 
miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Po-
wstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go uj-
rzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od 
grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.  
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, 
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie 
się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie 
zobaczą». (Mt 28, 5–10)

Jezus przez zmartwychwstanie pokonał śmierć. Chrześcijanie wierzą, 
że mają udział w Jego zmartwychwstaniu, ponieważ tak zapowiedział sam 
Zbawiciel.

Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11,25–26)
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Wielkanoc jest największym świętem chrześcijańskim, a każda niedziela 
pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa – Dniem Pańskim. 

Powinniśmy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ wtedy spoty-
kamy się ze zmartwychwstałym Jezusem, 
który daje nam łaskę potrzebną do tego, 
aby być dobrym człowiekiem. Poprzez 
udział we Mszy św. dziękujemy Bogu za 
to, że nas stworzył i zbawił. 

Przed Komunią św. kapłan łamie kon-
sekrowaną Hostię (Ciało Pana Jezusa pod 
postacią chleba) i maleńką jej część umiesz-
cza w kielichu z Krwią Pańską. W tym 
momencie, po cichu wypowiada słowa: 
„Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, które łączymy i będziemy przyjmo-
wać, niech nam pomogą osiągnąć życie 
wieczne”.

59. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Kamień namaszczenia ciała Pana Jezusa w Bazylice Grobu Pańskiego 
w Jerozolimie Fot. A. Chrzęstek 
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59. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Złączenie obu postaci oznacza żyjącego Chrystusa zmartwychwstałego, 
który w Komunii św. pragnie być naszym pokarmem, abyśmy mieli udział w 
Jego życiu wiecznym.

W niedzielę zmartwychwstania najważniejszy jest nasz udział we Mszy 
św. Świętujemy jednak tę uroczystość również w domu. Gromadzimy się przy 
stole, aby wspólnie spożyć posiłek 
(wieczerzę paschalną lub śniadanie 
wielkanocne).

Spożywamy tradycyjne potrawy. 
Na stole stoi baranek i świeca. Wszy-
scy domownicy składają sobie ży-
czenia, dzieląc się przy tym jajkiem 
– symbolem nowego życia, pocho-
dzącym ze świątecznego koszyka. 
Jest to dla rodziny znak pojednania, 
miłości i życzliwości.

W poniedziałek wielkanocny w niektórych rejo-
nach Opolszczyzny wyruszają na pola konne procesje. 
Prowadzą je mężczyźni wiozący krzyż i figurę Zmar-
twychwstałego Chrystusa. W czasie procesji śpiewają 
pieśni i modlą się, prosząc o Boże błogosławieństwo dla 
rolników. Jest to bardzo stara i zanikająca tradycja. 

Wielkanoc jest świętem ruchomym. Przypada 
w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, 
czyli po 21 marca (tzw. Paschalna pełnia Księżyca). 
Oznacza to, że Wielkanoc możemy obchodzić pomię-
dzy 22 marca a 25 kwietnia.

 Co zmartwychwstanie Jezusa oznacza dla nas?
Zmartwychwstanie Jezusa jest podstawą naszej wiary. Wierzymy 
słowom Jezusa, że i my zmartwychwstaniemy.

Jezus zmartwychwstał i …
 ŻyJE!
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60. Wspomnienie św. Jacka

Pan Jezus przed wniebowstąpieniem nakazał swoim uczniom: 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 19)

Wezwanie to wypełniali nie tylko apostołowie, ale również misjo-
narze głoszący Ewangelię na przestrzeni dziejów w różnych częściach 
świata. Jednym z nich był św. Jacek. 

Św. Jacek Odrowąż urodził się przed 1200 r. w Kamieniu Śląskim. 
Jego wujek, Iwo Odrowąż, który był biskupem w Krakowie, uczynił go 
najpierw pomocnikiem w krakowskiej katedrze, następnie wysłał do 

Francji i Włoch na studia. Jacek spotkał tam św. Domi-
nika, który tworzył nowy zakon, mający głosić słowo 
Boże. Spodobało mu się to, co robił św. Dominik. Za-
pragnął także założyć taki zakon w Polsce. Po powrocie 
do Krakowa wraz z braćmi zamieszkał w klasztorze 
Świętej Trójcy. Zakon dominikanów bardzo szybko 
się rozrastał. Powstawało wiele klasztorów w całej 
Polsce, m.in. w Nysie, Raciborzu i w Opolu. Jacek był 

znakomitym kaznodzieją. Posiadał wielką wiedzę, a jednocześnie był 
bardzo skromny. Już za życia uważano go za świętego.

Zmarł 15 sierpnia 1257 r. w Krakowie, gdzie został pochowany.  
Po śmierci za jego przyczyną zaczęły dokonywać się cuda. Św. Jacek 
Odrowąż został ogłoszony świętym przez papieża Klemensa VIII 

Kaznodzieja – 
duchowny, który 
głosi kazania.
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60. Wspomnienie św. Jacka

w dniu 17 kwietnia 1594 r. Jego liturgiczne wspomnienie w Kościele 
obchodzimy 17 sierpnia.

Najczęściej artyści przedstawiają świętego z monstrancją i figurą 
Matki Bożej. Czasami trzyma w rękach pielgrzymi kij i różaniec. Kij 
przypomina, że przeszedł tysiące kilometrów, by głosić Ewangelię 
Jezusa. Zaś różaniec przypomina, że miłował Matkę Bożą i prawdo-
podobnie podczas drogi modlił się na nim.

Legenda o św. Jacku
Powstało wiele legend o tym, jak św. Jacek ewangelizował, głosił kazania, wzy-
wał do nawrócenia, udzielał chrztów, odprawiał Msze św., uczył katechizmu 
i modlitw.
Najsłynniejsza legenda związana z osobą św. Jacka opowiada historię przejścia 
suchą stopą przez Dniepr podczas najazdu Tatarów na Kijów. Wiadomość o na-

padzie na miasto przynieśli Jackowi, który właśnie 
odprawiał Mszę świętą, jego przerażeni współbracia. 
Usłyszawszy to, święty mąż wziął Najświętszy Sakra-
ment i tak jak stał, ubrany w święte szaty, zaczął wraz 
z braćmi uciekać. Był już na środku kościoła, kiedy 
posąg Chwalebnej Dziewicy, wykonany z kamienia 
alabastrowego, ważący cztery albo pięć talentów, 
głośno za nim zawołał: Synu Jacku, dlaczego sam 
uciekasz, a Mnie razem z moim Synem zostawiasz, 
aby Tatarzy rozbili ten posąg i go podeptali? Weź 
Mnie z sobą!” Św. Jacek, zdumiony tym głosem, 
powiada: „Chwalebna Dziewico, bardzo ciężki jest 
ten Twój posąg, jakże go więc udźwignę?” Na to 
Dziewica: „Weź go, Syn mój uczyni go lekkim”. Ja-
cek zaufał słowom Maryi i trzymając w jednej ręce 
Najświętszy Sakrament, w drugiej lekką jak trzcina 

figurę, przeprowadził braci bezpiecznie między mordującymi Tatarami aż nad 
sam brzeg Dniepru. Tam rozłożył swój płaszcz na wodzie i suchą nogą przeszli 
na drugi brzeg. Figurę Maryi przyniósł Jacek do Krakowa, gdzie do dziś otoczona 
jest wielką czcią ludu. (Legendy dominikańskie www:dziedzictwo.ekai.pl)
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60. Wspomnienie św. Jacka

Św. Jacek zachęca nas do: adoracji Pana Jezusa – modlitwy przed Najświęt-
szym Sakramentem, naśladowania Maryi w codziennym życiu, głoszenia 
nauki Pana Jezusa słowem i przykładem życia.

Święty Jacku, patronie 
śląskiej ziemi, uproś nam  
silną wiarę,  
abyśmy zrozumieli,  
że Bóg jest najważniejszy  
w naszym życiu.  
Naucz nas także, jak kochać 
Maryję i naśladować Ją 
każdego dnia  
w naszej drodze do 
świętości. Amen.

 Kim był św. Jacek i jakie zadanie wypełniał w swoim życiu?
Św. Jacek był niestrudzonym misjonarzem i głosił naukę Pana Jezusa 
wszystkim ludziom, których spotkał.

1. Napisz, w czym możemy naśladować św. Jacka.
2. Odszukaj i zapisz w Pamiętniku biblijnym: 1 P 1, 16.



Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2.  Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który 

za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.  Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn 

Boży, Duch Święty.
4.  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł 

na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.  Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.  Łaska Boska jest do zbawienia koniecz-

ne potrzebna.

Trzy cnoty Boskie
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Dwa przykazania miłości
1.  Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, z całego serca swego, 
z całej duszy swojej, z całej 
myśli swojej i ze wszystkich sił 
swoich. 

2.  A bliźniego swego jak siebie 
samego.

Dekalog – dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

1.  Nie będziesz miał bogów cudzych 
przede Mną. 

2.  Nie będziesz wzywał imienia Boga 
twego nadaremno. 

3.  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
5. Nie zabijaj. 
6. Nie cudzołóż. 
7. Nie kradnij. 
8.  Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu. 
9.  Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Pięć warunków  
dobrej spowiedzi świętej

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5.  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliź-

niemu.

Siedem  
grzechów głównych

1. Pycha. 
2. Chciwość.
3. Nieczystość. 
4. Zazdrość. 
5.  Nieumiarkowanie 

 w jedzeniu i piciu. 
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Uczynki miłosierdzia co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierdzia co do duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Rzeczy ostateczne człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Zbawienie lub potępienie.
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Siedem sakramentów Kościoła
Chrzest1. 
Bierzmowanie2. 
Najświętszy Sakrament3. 
Pokuta4. 
Namaszczenie chorych5. 
Kapłaństwo6. 
Małżeństwo7. 

Pięć przykazań kościelnych
1.  W niedziele i święta nakazane uczest-

niczyć we Mszy świętej i powstrzymać 
się od prac niekoniecznych.

2.  Przynajmniej raz w roku przystąpić 
do sakramentu pokuty.

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym, przyjąć Komunię 
świętą.

4.  Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w czasie Wielkiego Postu powstrzy-
mywać się od udziału w zabawach.

5.  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła.

Symbol apostolski 
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi. 
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 
jedynego, Pana naszego, który się 
począł z Ducha Świętego, narodził 
się z Maryi Panny. Umęczon pod 
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł 
i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trze-
ciego dnia zmartwychwstał, wstąpił 
na niebiosa, siedzi po prawicy Boga 
Ojca wszechmogącego. Stamtąd 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego, święty 
Kościół powszechny, świętych obco-
wanie, grzechów odpuszczenie, ciała 
zmartwychwstanie, żywot wieczny. 
Amen.

Akt wiary 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy. 
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei 
Ufam Tobie, boś Ty wierny, 
wszechmocny i miłosierny. 
Dasz mi grzechów odpuszczenie, 
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości 
Boże, choć Cię nie pojmuję, 
jednak nad wszystko miłuję, 
nad wszystko, co jest stworzone, 
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu 
Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości, 
bądź miłościw mnie grzesznemu, 
do poprawy dążącemu.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, I poczęła 
z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
Oto ja Służebnica Pańska, Niech mi się stanie 
według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo Ciałem się stało, I zamieszkało między 
nami. Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, aby-
śmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, 
racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za 
zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, 
Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do 
chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa przed jedzeniem
Boże, dzięki Ci składamy za to, co spoży-
wać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, 
pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

Modlitwa po jedzeniu
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek 
z Twojej ręki. Dobry Boże, dzięki masz za 
to, co spożywać dasz. Amen.
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