Materiały opracowane w ramach projektów:
„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy
z uczniem oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego – trzy główne
obszary wymagające poprawy w Niepublicznym Przedszkolu „Dawid” w Poznaniu”.
Projekt realizowany w ramach PO WER.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 76 168,79 zł.
Czas realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.05.2018 r.

„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy
z uczniem i wysoka jakość dydaktyki – trzy główne obszary wymagające
poprawy/rozwoju w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida
w Poznaniu”.
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+.
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 25 132,80 EUR.
Czas realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018 r.

„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z
uczniem oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego – trzy główne
obszary wymagające poprawy w Chrześcijańskim Gimnazjum im. Króla Dawida
w Poznaniu”. Projekt realizowany w ramach PO WER.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 172 041,60 zł.
Czas realizacji projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018 r.

21 POJĘĆ KRÓLESTWA BOŻEGO
DO WYKORZYSTANIA W PROGRAMIE NAUCZANIA DOWOLNEGO PRZEDMIOTU

Wstęp
Poniższe zasady (kluczowe prawdy lub główne myśli) nie mają wyczerpywać tematu, ale raczej stanowić
inspirację

dla

nauczyciela

w

przybliżaniu

tych

aspektów

Boga

i

Jego

Królestwa

w programie nauczania. Miejmy nadzieję, że zostanie ich odkrytych dużo więcej.


Odnośniki biblijne mają się nie ograniczać do danego pomysłu, ale powinny pomóc w myśleniu na
temat danego pojęcia.



Interpretacja prawd nieuchronnie będzie się różnić ze względu na twoją teologię lub doświadczenia z
przeszłości. Najważniejsze to odczytywać w wierze te ogólne zasady ze Słowa Bożego i dalej je
“rozpakowywać”.



Nauczyciele muszą odkrywać i badać te aspekty Królestwa Bożego.



Zdania - definicje nie mają być legalistycznie powtarzane, ale są po prostu wytycznymi dla prawdy,
którą można zastosować na przeróżne sposoby.



Język użyty do wyrażenia danej prawdy musi być przystosowany tak, aby pasował do wieku ucznia.

1.

Bóg jest Bogiem miłości, który oddaje Siebie, by nas kochać i czynić dla nas dobro za poprzez Swe
MIŁOŚĆ

obietnice przymierza. (II Moj 34,6-7; J 3,16; 1 J 3,1)

PRZYMIERZA
(Nieprawda: Miłość to tylko namiętność, a wszelkie związki/relacje są ulotne/tymczasowe.)
2.

W Bożym stworzeniu objawia się zasada współzależności, która oznacza, że każda część odnosi się do

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

innych i potrzebują się wzajemnie. (Koh 4,9-12; 1 Kor 12; Gal 6,2)
(Nieprawda: Jesteśmy niezależnymi bytami, które mogą wybierać czy chcą współpracować z innymi.)

3.

Bóg obdarzył mężczyznę i kobietę godnością i wartością, poprzez to, że stworzył ich na Swój obraz i
CZŁOWIEK

wybawiając ich przez krzyż za cenę życia Swego Syna. (I Moj 1:27-28; 1 Ptr 1,18-19)

STWORZONY
NA BOŻY OBRAZ
I ZBAWIONY PRZEZ
NIEGO

(Nieprawda: Człowiek przypadkowo ewoluował.)

4.

Bóg jest Stwórcą wszechświata, a stworzenie odbija Jego naturę. (I Moj 1,1; J 1,1; Rz 1,20; Kol 1,16)
STWÓRCA I
STWORZENIE
(Nieprawda: Natura i wszechświat ewoluowały przypadkowo.)

5.

Poprzez Jezusa, Jego Syna i Króla, Bóg całkowicie kontroluje Swe stworzenie oraz dzieje historii, jak to
BOŻA

zaplanował wszystko dla Jego dobrych i mądrych celów. (Ps 33,10-11; Ps 135,6; Job 42,2; Dz 17,26)

SUWERENNOŚĆ
(Nieprawda: Magia jest największą mocą lub: Człowiek jest panem swojego losu.)
6.

Bóg jest Ojcem pragnącym wypełnić świat rodziną, która jest odbiciem Jego natury i chwały.
OJCOSTWO

(I Moj 1,28; Ps 68,6; Łk 11,2; Ef 3,14-15)

I RODZINA
(Nieprawda: Świat składa się z autonomicznych jednostek.)
7.

W Bożym stworzeniu jest jedność i różnorodność; jako ludzie jesteśmy powołani do jedności, ale możemy
JEDNOŚĆ

I RÓŻNORODNOŚĆ

doceniać różnice i na ich podstawie uczyć się od siebie nawzajem. (1 Kor 12 szczególnie. wers 12,27;
Rz 12,3-8; Ef 4,4-13)
(Nieprawda: Nie ma jedności we wszechświecie; wszystko jest losowe, przypadkowe.)

8.

Bóg stworzył nas na Własny obraz, abyśmy służyli Jemu i sobie nawzajem poprzez zarządzanie i
ZARZĄDZANIE I
SŁUŻENIE

rozbudowywanie świata i jego zasobów na Bożą chwałę i dla dobra naszego bliźniego, tak jak to uczynił
sam Chrystus. (I Moj 1,26; Łk 19,11-27; J 13,2-17; 1 Kor 4,1-2; Fil 2)
(Nieprawda: Powinniśmy dbać tylko o siebie, a światem/przyrodą zajmować się tylko wtedy, gdy leży to
w naszym interesie.)

9.

Bóg tworzy stworzenie, które ma określony cel i ukazuje porządek.; On działa w uporządkowany sposób,
PORZĄDEK

aby osiągać Swój cel, mimo, że czasami interweniuje w cudowny sposób, aby osiągnąć Swe zamierzenia.
(I Moj 1; Iz 9,7a; 1 Kor 14,33)
(Nieprawda: W naturze nie ma porządku.)

10.

Jedno z imion Boga to Jehova-Jireh: Bóg zapewnia zasoby dla wszystkiego, co stworzył i wobec czego

ZAOPATRZENIE

ma plan. (I Moj 22,14; Ps 104; 1 Tm 6,17)

I ZASOBY
(Nieprawda: Ograniczone zasoby Ziemi są wszystkim, co jest dostępne.)

11.

Wszystko, co ma w sobie życie jest stworzone po to, aby wzrastało ku dojrzałości i przynosiło owoce.
WZROST –

(Ps 1,3; Ps 92,12-15; Mat 13,1-9, 23; J 15,5; Ef 4,15-16)

DOJRZAŁOŚĆ –
PRZYNOSZIENIE
OWOCU
12.

(Nieprawda: Życie polega na tym, aby dążyć do spełnienia swoich własnych ambicji, a nie by przynosić
owoce Bogu.)
Bóg jest nieograniczony i wieczny, wiele aspektów Jego stworzenia to obrazuje; poprzez Chrystusa

WIECZNOŚĆ –

możemy dzielić się darem życia wiecznego. (Ps 90,1-4; Koh 3,11; J 17,3; 2 Tm 1,10)

NIESKOŃCZONOŚĆ
(Nieprawda: Nie ma życia po śmierci.)
13.

Bóg jest komunikującym Bogiem, który objawia Siebie przez Pismo i proroctwo; Jego pragnieniem jest

KOMUNIKACJA

formowanie dobrych relacji opartych na szczerej i właściwej komunikacji. (J1,1, 14; Ef 4,15; 2 Tm 3,16;
Hbr 1,1-2; 1 J 1,3,7)
(Nieprawda: Komunikacja to środek do osiągnięcia własnego celu.)

14.

Pismo zachęca nas do tego, by cenić i szukać mądrości, którą można odnaleźć tylko w Bogu; Boża
MĄDROŚĆ

mądrość uwidacznia się we wszystkim, czym jest i czego dokonuje. (Prz 2,1-4; Prz 4,7-8; Kol 2,2-3;
1 Kor 1,24,30)
(Nieprawda: Mądrość pochodzi z umysłu i doświadczeń człowieka.)

15.

Wiele aspektów Bożego stworzenia wywołuje w nas podziw nad Jego wspaniałością, a w odpowiedzi
ZACHWYT

możemy Go uwielbiać. (Ps 8; Job 37-42; Dn 4,3; Rz 11,35-36)

I UWIELBIENIE
(Nieprawda: Zachwycamy się rzeczami, które dają nam władzę lub osobami o wielkich osiągnięciach.)
16.

Jezus w Swej wielkiej miłości nakazał nam iść z Jego sercem pełnym miłości i Jego Prawdą, by czynić

WIELKI NAKAZ
MISYJNY

uczniów. (Mat 28,18-20; Dz 1,8; Dz 17:26-27)
(Nieprawda: Możemy dzielić się naszymi przeżyciami i wiedzą jeśli nam to pasuje lub jeśli jest to dla nas
wygodne.)

17.

Bóg wyznaczył tereny i granice dla właściwego osiedlania się wszystkich ludzi. (V Moj 32,8; Dz 17,26)
TERYTORIUM
(Nieprawda: Granice i ustalenia są wynikiem decyzji najsilniejszych ludzi.)

18.

Bóg jest mądrym Sędzią, który podejmuje sprawiedliwe decyzje; jest obiektywny oraz sprawiedliwy

SPRAWIEDLIWOŚĆ

i powołuje nas, byśmy byli tacy sami. (Ps 9,16; Ps 11,7; Ps 89,14; Mich 6,6-8; Am 5,24; Obj 20,11-12)
(Nieprawda: Sprawiedliwość to cokolwiek, o czym zadecyduje większość.)

19.

Człowiek jest stworzony na Boży obraz, aby zarządzać i władać Jego stworzeniem dla niego, stosując

ZARZĄDZANIE –

Boże zasady; Boże rządy sprawowane przez innych mają być otaczane czcią. (I Moj 1,28; Mat 28,18-20;

DECYDOWANIE

Rz 13,1-5; Ef 6,1-2; Hbr 13,17)
(Nieprawda: Rządy służą zaspokojeniu egoistycznych interesów.)

20.

Pojednawszy się z Chrystusem jesteśmy powołani, aby ćwiczyć się w przebaczaniu i żyć w zgodzie

PRZEBACZENIE –

z innymi. (II Moj 34,6; Mat 18,21-35; Ef 2,13-16)

POJEDNANIE
(Nieprawda: Przebaczanie jest oznaką słabości.)
21.

W Królestwie Bożym wszystko we właściwy sposób odnosi się do Boga i każdej Jego części; w
PRAWOŚĆ

konsekwencji jesteśmy w stanie właściwie kroczyć przed Bogiem, a zatem odzwierciedlać Jego świętość.
(Ps 89,14; Ps 119,137; Iz 9,7; Rz 14,17)
(Nieprawda: Nie ma absolutnej prawdy - wszystko zależy od punktu widzenia.)

