
[Formacja animatora. Materiały pomocnicze s.5] 

Spotkanie 3: „Tworzenie planu spotkania” 
Celem jest stworzenie planu spotkania według metody Ewangelicznej rewizji życia na temat: „Słowo Boże 

w życiu człowieka, który poszukuje Boga”. 

1. Każda mała grupa decyduje, czy chce tworzyć plan metodą burzy mózgów, czy wychodząc od cytatów. 

Można wykorzystać cytaty z ostatniego zadania domowego (o „podwójnym autorze Biblii”).  

2. Temat ujęty jest ogólnie - trzeba go przełożyć na konkretny cel, który chcemy osiągnąć. 

3. Podpowiedzi pytań do pierwszej części spotkania („widzieć”): 

Jakie książki ludzie czytają w dzisiejszych czasach? Dlaczego obecnie ludzie czytają mniej niż kiedyś? Jaki 

jest styl współczesnej literatury? Dlaczego w księgarniach tak dużo jest książek o charakterze 

poradników? Gdzie ludzie dzisiaj szukają informacji? Czy prawda jest ważna? Co może się stać, gdy 

zaufamy poradnikowi, który podaje nieprawdziwe informacje? Skąd możemy brać pewność, że to, co 

czytamy, jest wiarygodne? Dlaczego Pismo Święte może być trudną lekturą? Dlaczego czytając książki 

mówiące nawet o zamierzchłych czasach potrafimy się identyfikować z ich bohaterami i rozumieć ich 

problemy? Jak w takim razie można czytać Biblię, aby odnosić ją do swojego życia? Gdyby Bóg nie objawił 

się ludziom, to w jaki sposób moglibyśmy dowiedzieć się czegoś o Bogu? Na ile byłaby to wiedza pewna? 

Inne przykłady, które można wykorzystać, mówiące o tym, jak człowiek próbuje zrozumieć Boga własnymi 

siłami: 

1. Przypowieść o pięciu ślepcach, którzy opisywali słonia i każdy mówił zupełnie co innego – to obraz 

ludzkiego mówienia o Bogu. - Co wynika z takiego „oddolnego” poszukiwania Boga i mówienia o Nim? 

2. „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Szóstego dnia zaś rzekł: ‘Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 

podobnego Nam’. Dnia siódmego odpoczął, a potem znów zabrał się do pracy. I tak ósmego dnia stworzył 

Feuerbacha, dziewiątego – Marksa, a kolejnego dnia – Freuda. Potem zmęczony Bóg wziął urlop, w czasie 

którego wymienieni myśliciele uznali, że nie Bóg stworzył człowieka, ale człowiek wymyślił Boga. Według 

ateistycznej Księgi Rodzaju, to ludzie wymyślili Boga, ‘ponieważ jak inwalidzi potrzebowali kul, na których 

mogliby się oprzeć’. (…) Ludwig Feuerbach uważał bowiem, że Bóg jest projekcją człowieka, a za 

przyczynę powstania idei Boga uznał poszukiwanie duchowej pociechy czy pragnienie spełnienia się 

niemożliwych do zrealizowania tęsknot, które zostały spersonifikowane właśnie w Bogu. Oczywiście 

żaden psychologiczny argument nie dowodzi, że Bóg nie istnieje, jest raczej ‘sposobem umeblowania 

salonu ateistycznego’, gdy już ktoś wcześniej zadecydował, że w Boga nie wierzy.” (S. Zatwardnicki, 

Katolicki pomocnik towarzyski, s. 19). - Co przyznają nawet ateiści? O czym to może świadczyć? 

4. Dodatkowe cytaty do części drugiej („osądzić”):  

Pwt 18,18-22: jaka jest weryfikacja prawdziwości objawienia? Por. Iz 55,10-11 

Mt 4,4: człowiek potrzebuje słowa Bożego 

Iz 29,11-16: czego potrzeba, aby móc zrozumieć Boże objawienie? 

1Kor 1,17-25: różnica między mądrością ludzką a Bożą (por. 1Kor 2,7-12 i 3,19) 

Mt 13,11-23: przypowieść o siewcy 

Dz 8,27-39: historia dworzanina etiopskiego, który czytał Pismo i nie rozumiał: Dobra Nowina odkrywa się 

dopiero w Jezusie, bez Niego proroctwa są trudne do zrozumienia. 

 

5. Zadanie domowe: przeczytać całą Ewangelię Marka. 


