
[Formacja animatora. Materiały pomocnicze s.4] 

Spotkanie 2: „Trudne pytania” 
Tym razem celem spotkania nie jest omówienie jakiegoś jednego tematu, ale przećwiczenie różnych 

sposobów podejmowania trudnych pytań. 

 

Przykładowe trudne pytania: 

1. Dlaczego Bóg nie objawił się Józefowi tak samo jak Maryi, tylko we śnie? 

2. Jak zrozumieć słowa z 1 Koryntian 7:29: „Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają 

żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci” 

3. Jak odnieść do obecnej praktyki sakramentu pokuty słowa z Jakuba 5:16: „Wyznawajcie zatem sobie 

nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.” 

 

Dodaj do tej listy przynajmniej 2 inne trudne pytania – tj. takie, na które sam nie znasz jasnej odpowiedzi, 

albo które są stawiane przez ludzi, z którymi się stykasz. 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

 

Teraz zastanówmy się, do której kategorii „trudnych pytań” należą podane przez nas pytania i postarajmy się 

znaleźć na nie odpowiedź. Spróbujmy zastosować różne strategie poszukiwania odpowiedzi! 

 

Temat do opracowania w domu: Kto jest autorem Biblii? 

Cel: Przybliżyć zrozumienie tajemnicy, w jaki sposób Biblia może być napisana przez wielu 

autorów ludzkich, a jednocześnie – przez Ducha Świętego. 

A. Teksty z Biblii / główna myśl 
2 Tm 3,16: Pismo święte jest natchnione przez Boga. Jaki jest cel tego natchnienia? 

Iz 55,10-11: Słowo Boże działa powoli, lecz skutecznie. Jego sens może być początkowo ukryty (jak 

nie widać procesu kiełkowania ziarna), ale przynosi owoce. 

Wj 24,12; 31,18; 32,15-16.19; 34,1: Pan Bóg może przekazać swoje słowo bezpośrednio, ale może 

też posłużyć się naszym zrozumieniem i pamięcią (historia dwóch wersji tablic z przykazaniami) 

Iz 6,5-11: Powołanie proroka. Jest tu napięcie między przebywaniem wśród ludzi „o nieczystych 

wargach”, byciem słabym narzędziem a mocą Boga, który potrafi się posłużyć prorokiem, aby 

objawić swoją wolę. 

1J 1,1-4: Pismo święte to nie teoria na temat Boga, ale skutek spotkania z Bogiem. Natchnienie nie 

traktuje człowieka jak maszyny, która ma przekazać Boży głos, ale angażuje człowieka: 

doświadczywszy Bożego działania przekazuje je dalej. 

Łk 1,1-4: Pismo święte oparte jest na świadectwie, i to nie na świadectwie tylko jednej osoby, ale 

wielu. Rolą ewangelisty było zebranie tych świadectw w jedną księgę. 

Rz 1,1-5; 10, 14-15; 16,25-27: Boże objawienie jest skierowane do konkretnych ludzi – Bóg najpierw 

objawia coś wybranym ludziom, którzy potem to obwieszczają innym (w formie pisemnej lub 

słownej) 

W domu należy przygotować w oparciu o te teksty konspekt spotkania. Konspekt powinien 

zawierać szczegółowe pytania do każdego wykorzystanego fragmentu. Nie wszystkie wyżej 

wymienione muszą zostać wykorzystane, można też posłużyć się innymi fragmentami. 

Pamiętamy, że chcemy także odnieść się do życia uczestników spotkania, część pytań powinna 

więc dotyczyć nie tylko samego tekstu biblijnego, ale odnosić go do życia lub odwoływać się do 

naszego doświadczenia. 


