
Dlaczego „chrześcijańskie 
wychowanie”?



„Wychowuj chłopca 
odpowiednio do drogi, którą ma 
iść, a nie zejdzie z niej nawet w 

starości” Prz. 22,6



Rodzic w wychowaniu

matka

Anna
poświęciła Samuela 

Bogu przed
narodzeniem
(I Sam. 1,11)

Obowiązek
wychowania

w pierwszych
latach
życia

„torah”
pouczenie, 
wskazówka

(Prz.1,8; 6,20).



Rodzic w wychowaniu

Ojciec

„musar”
Upomnienie, karność

(Prz.1,8; 15,5), 

„jasar”
nauczać, karcić 

(Prz.19,18; 29,17).  

wdrożenie dziecka w
karność i dyscyplinę

(Prz.1,8;15,5; 19,18), 



Uczenie dzieci prawd i zasad

• Przykład bogatego młodzieńca -
„Nauczycielu tego wszystkiego przestrzegałem 
od młodości mojej” (Mar. 10,20).

• Dom rodzinny Tymoteusza  -
„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego 
pewny jesteś, wiedząc od kogoś tego się 
nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma 
Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku 
zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. (Tym. 
3,14-15)



Wychowanie w bogobojności 
poprzez uczucia i zasady

• Przykład Mojżesza – będąc na dworze 
faraona nie stał się bałwochwalcą 
/pierwsze lata życia u rodziców – poznał 
Boga prawdziwego poprzez uczucia 
rodziców do Boga/

• Przykład Daniela – mógł wyciągnąć rękę 
po przysmaki na stole króla, nikt z domu 
go nie widział.



Relacja dziecko - Bóg
• Osobisty, serdeczny stosunek rodziców do 

Boga. Bóg w oczach dziecka pojmowany jak 
ojciec.

• Zadbanie o  odpowiedni stan emocjonalny 
swojego dziecka.

• Dziecko musi czuć się bezwarunkowo kochane i 
akceptowane przez rodziców.

• Dziecko te same uczucia będzie odnosić w 
stosunku do Boga, będzie też akceptować 
cenione przez rodziców wartości. 



Obraz rodziców a obraz Boga 

• Doświadczenie bezpieczeństwa. 
• Poczucie pewności u boku ojca  - zaufanie 

do siebie, świata i Boga.
• Doświadczanie akceptacji przez rodziców.
• Odkrycie własnego miejsca i wartości w 

rodzinie – wtedy jest „kimś” dla Boga.  



Doświadczanie miłości. 

• Dziecko w większym 
stopniu jest 
ukształtowane 
emocjonalnie niż 
racjonalnie, łatwiej 
zapamiętuje odczucia 
niż fakty. 



Droga ku Bogu

• Dziecko nie dozna radości z istnienia Boga, jeśli 
nie doświadczyło radości dzięki matce....

• Dziecko nie nauczy się widzieć prawdziwie, jeśli 
nie dano mu czasu na uważne przyglądanie 
się.... 

• Dziecko nie nauczy się słyszeć, jeśli się na 
niego ciągle tylko krzyczy. Wówczas nie może 
przyjąć Słowa Bożego.... 

Dziecko nie dozna radości z istnienia 
Boga, jeśli nie doświadczyło radości dzięki 
matce....
Dziecko nie nauczy się widzieć 
prawdziwie, jeśli nie dano mu czasu na 
uważne przyglądanie się.... 
Dziecko nie nauczy się słyszeć, jeśli się na 
niego ciągle tylko krzyczy. Wówczas nie 
może przyjąć Słowa Bożego....



• Jeśli dziecku nie było dane doświadczyć 
bliskości i ciepła matki, nie może 
odczuwać pragnienia bliskości Boga....

• Jeśli dziecku nie wolno poruszać się ani 
chodzić, to czyż może wyruszyć w drogę 
ku Bogu? 

Jeśli dziecku nie było dane 
doświadczyć bliskości i 
ciepła matki, nie może 
odczuwać pragnienia 
bliskości Boga....

Jeśli dziecku nie wolno 
poruszać się ani chodzić, to 
czyż może wyruszyć w drogę 
ku Bogu?
M. Leist



Siej dobre ziarno

• „Co człowiek sieje, to 
i żąć będzie " (Gal. 
6,7)

• Czy zawsze 
zasiewamy w życie 
dzieci to, co 
chcielibyśmy zbierać? 



Nauczanie – zadanie Kościoła



Rola szkoły niedzielnej

• 1. Nauczanie biblijne i wychowanie w 
wierze w Jezusa Chrystusa

• 2. Kształtowanie postawy 
chrześcijańskiego sposobu bycia

• 3. Przygotowanie do służby dla Boga i 
ludzi poprzez wykorzystanie  zdolności 
dzieci

• 4.  Wskazywanie na wartości, które 
wynikają ze Słowa Bożego



Czego nauczamy?

• 1. W grupach nauczania przedszkolnego 
głównie historia biblijna, która wiąże się z 
nauczaniem wychowującym: np. Przypowieść o 
zgubionym groszu  - Bóg wskazuje nam, 
abyśmy cieszyli się z tymi, którzy się cieszą  i 
smucili razem  z tymi, którzy płaczą. 

• 2. W klasach szkoły podstawowej i gimnazjum 
szczególna uwaga kładziona na prawdę biblijną: 
np.. Józef w więzieniu.  - PC - Nie bój się, ufaj 
Bogu w każdej sytuacji 



Czego nauczamy uczniów 
starszych?

• 1. Zagadnienia teologiczne /np. 
Dogmatyka; Nauka o Kościele; Nauka o 
Duchu Świętym; Ustanowienia Kościoła;

• 2. Biblistyka /Nauka o Biblii; Omówienie  
Ksiąg S i N Testamentu/;

• 3. Apologetyka /np.. Wiara a wiedza, 
ewolucjonizm a Biblia/;



Czego nauczamy uczniów 
starszych?

• 4. Nauka o rodzinie;
• 5. Dzieje ludów biblijnych;
• 6. Pytania egzystencjalne /cierpienie, 
śmierć, strach itp../;

• 7. Zagadnienia etyczne /aborcja; 
uzależnienia; chrześcijańska wolność  a 
seks, itp./.



Pomyśl

• To czego uczymy dziś określi jak będzie 
wyglądał Kościół w przyszłości 

• Nauczanie ma charakter eklezjalny, gdyż  
przyjmuje się iż chrześcijańskiej wiary i 
chrześcijańskiego życia nie można 
oddzielić od konkretnego wyznania. 



Ocenianie

• 1. Ocena za wiedzę, umiejętności 
wykorzystania wiedzy, postawę i działanie 
a nie za wiarę. 

• 2. Tak jak każdy inny przedmiot szkolny –
ocena z religii zgodnie z opracowanymi 
wymaganiami na poszczególną ocenę. 

• 3. Warto brać udział w konkursie biblijnym!



I rozwój duchowy…tego życzymy



Dziękuję za uwagę – E.Bednarz


