
Szczęść Boże! 

 

Poniżej przedstawiam Państwu kolejną katechezę zdalną  

 

Zapisz temat do zeszytu: 

 

 Katecheza 

Temat: Zamysł Boga względem człowieka 

 

Aby poznać zamysł Boga względem człowieka ZAPOZNAJ SIĘ Z TEKSTEM BIBLIJNYM: 

 

Świat stworzony przez Boga* 

127 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie 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, 27-28) 

 

W ostatnim temacie wspominałam, że człowiek został stworzony i powołany przez  Boga do 

szczęścia. 

 

ZAPISZ W ZESZYCIE: 

 

Bóg w swoim zamyśle stworzył człowieka do szczęścia. Błędem jest myśleć, że człowiek 

własnymi siłami spełni to wielkie pragnienie szczęścia.  

 

Przeczytaj kolejny tekst biblijny i odpowiedz na pytania poniżej tekstu: 
 

8 A zasadziwszy ogród w Eden* na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 

ulepił. 9 Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 

owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła*. 10 Z 

Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając 

początek czterem rzekom*. 15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, 

aby uprawiał go i doglądał. (Rdz 2, 8-10.15) 
 

1. Gdzie Bóg umieścił człowieka? 

2. Jak opisane jest to miejsce? 

3. Kto przygotował człowiekowi to miejsce do przebywania? 

 

Zapisz do zeszytu odpowiedzi i poniższy tekst: 

 

Za pragnienie szczęścia w człowieku odpowiada Bóg Stwórca, jako Sam najdoskonalej 

szczęśliwy. Natchniony autor księgi Mądrości nie ma wątpliwości, że to dla nieśmiertelności 

Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności! 

 

PRACA DOMOWA 

 

Odpowiedz na pytanie – Czym jest ogród, w którym Bóg umieścił człowieka? 

 

Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem   



.   


