
21.05.2020 r. Religia Kl. V 

Temat: Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej. 

Podręcznik s. 159-16 

Karta pracy s.55-56 

 Na poprzednich katechezach dowiedzieliśmy się prawdy o 

królestwie Bożym. Jezus porównał je do skarbu, drogocennej 

perły, zaczynu, ziarnka gorczycy. Aby królestwo Boże w nas 

wzrastało, potrzeba nam ziarna – słowa Bożego i dobrej, żyznej 

„gleby” 

  Bóg od zawsze przemawiał do człowieka. Za chwilę wyraźnie 

usłyszymy o tym w tekście słowa Bożego z 1 Księgi Samuela, 

kiedy to Bóg przemawia do chłopca – Samuela. Wsłuchajmy się w 

ten dialog z Samuelem i zauważmy postawę młodzieńca  

 Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela „Młody Samuel 

usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał 

się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w 

zwykłym miejscu. Jego oczy zaczęły słabnąć i już nie widział. A 

światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku 

Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan 

zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł 

do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli 

odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem 

spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!». Wstał Samuel i 

poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». 

Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». 

Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było 

mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe 

wołanie: «Samuelu!». Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto 

jestem: przecież mnie wołałeś». 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 słucha»”  

    (1 Sm 3, 1-10) 

Notatka  

Jezus uczy nas i pomaga przyjąć postawę słuchania i otwierania 

serca na swoje słowo. Odpowiedzią na skierowane do nas Boże 

słowo jest postawa wiary, wyrażająca się w dobrych słowach i 

czynach. Bóg zawsze przemawiał do człowieka i dziś to czyni przez 

kapłanów, rodziców, nauczycieli. Jeśli będziemy Go słuchać i iść 

za Jego głosem, nasze życie będzie piękniejsze.  

Praca domowa  

W domu, wieczorem, przeczytajcie dowolny fragment Ewangelii i 

zastanówcie się, co w tym fragmencie mówi do Was Bóg. Na 

modlitwę poświęćcie 5 minut. 

 


