
Religia kl. IV  18.11.2020r. 

Temat 14: Poznaję Pismo Święte- Stary Testament. 

Modlitwa - „Duchu Święty, który oświecasz...” 

 

Podręcznik s.  48-50 

Tekst do przeczytania. 

„Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego 

Księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, 

ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało zmienione”. Co 

mówi Katechizm o Starym Testamencie? (że jest nieodłączną 

częścią Pisma Świętego, nie został zmieniony) Stary Testament 

jest nadal ważny i aktualny. Opisuje wydarzenia, które miały 

miejsce przed narodzeniem Jezusa. Przygotowywał ludzi do 

przyjścia zapowiadanego Mesjasza, który miał wybawić ludzi z 

niewoli grzechu. Zapoznamy się teraz z wybranymi tekstami 

Starego Testamentu, które zapowiadały Zbawiciela, Jego życie i 

wypełniły się w Nowym Testamencie. 

Karta Pracy s. 17 

Podsumowanie  

Wszystkie zapowiedzi zrealizowały się w życiu Jezusa, dlatego 

Stary i Nowy Testament stanowią jedność. Łączy je Osoba 

Zbawiciela. Zapowiadany w Starym Testamencie, przychodzi w 

Nowym Testamencie i wypełnia to, co było o Nim powiedziane, 

z pewnością ciekawi was, jak powstało Pismo Święte Starego 

Testamentu? Pismo Święte Starego Testamentu najpierw było 

przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Ludzie w tamtych 



czasach nie mieli telewizji, radia, komputera i ich pamięć nie 

była tak zaśmiecona różnymi wiadomościami jak nasza. Łatwiej 

im było zapamiętywać przekazywane i opowiadane teksty 

Starego Testamentu. Ludzie zaczęli szukać odpowiedzi na 

pytania: Skąd się wziął człowiek? Jak powstał świat? Skąd 

pochodzi dobro i zło? Ludzie natchnieni przez Ducha Świętego 

zaczęli udzielać odpowiedzi na te pytania, tworząc ustne 

opowiadania o stworzeniu świata, grzechu i jego skutkach. Potem 

inne wydarzenia: historię Mojżesza, Abrahama. Dopiero później 

zostały one spisane. W sumie napisano 73 księgi; bardzo często 

porównuje się je do biblioteki, w której na regałach, półkach stoją 

poukładane książki. Gdyby tak rozłożyć poszczególne księgi 

Starego Testamentu, to powstałaby mała biblioteka licząca 46 

książek. 

Notatka do zeszytu  

Stary Testament opowiada o wydarzeniach od stworzenia świata do 

narodzin Jezusa. Jedność Pisma Świętego polega na tym, że wydarzenia 

zapowiadane w Starym Testamencie wypełniły się w Nowym 

Testamencie.   

 

Pracę domową ( kartę pracy) wyślij na email: 

grzegorz.warchul@wp.pl 


