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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Uniwersalizm Biblii polega na tym, że każdy może znaleźć w niej odpowiedź na dręczące 

go pytania. Niezależnie od jego narodowości czy wiary, ponieważ Biblia jest pełna symboli i 

przypowieści, które każdy może interpretować na swój własny, indywidualny sposób. Również 

pomimo tego, że została ona spisana kilka tysięcy lat temu, nadal jest użyteczna w czasach 

współczesnych.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. S. Lloyd-Jones, Z Jezusem przez Biblię, wyd. AetosWrocław 2016, s.17. 

 

Wstęp 

Jest wiele wydań Biblii dla dzieci, ale opracowanie autorstwa S. Loyd-Jones jest całkiem 

wyjątkowe. To niezwykła opowieść, która łączy w sobie wiele historii biblijnych z całego Pisma 

Świętego. Jej głównym bohaterem jest wyjątkowe Dziecko, od którego zależą losy całego świata. 

Od Adama i Ewy, Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, poprzez Mojżesza i Jozuego, aż do króla 

Dawida i wielu innych postaci – w każdej opowieści biblijnej, jeśli dobrze się w nią wsłuchać, 

można usłyszeć Jego imię – imię Jezusa. Jezus jest jak brakujący kawałek układanki, dzięki 

któremu wszystkie fragmenty obrazu łączą się w piękną całość. 

 

Cytat 

„Nie, biblia nie jest księgą zasad ani księgą o bohaterach. Jest przede wszystkim 

Opowieścią. Opowieścią przygodową o szlachetnym Królu, który przybywa z dalekiego kraju, 

żeby odzyskać zaginiony skarb. Opowieścią miłosną o dzielnym Księciu, który opuszcza swój 

pałac, zostawia wszystko, co ma, żeby uratować swoją ukochaną. Biblia jest jak najpiękniejsza 

baśń, która w dodatku wydarzyła się naprawdę! 

Najwspanialsze w tej Opowieści jest właśnie to, że jest prawdziwa! 

W Biblii znajdziemy wiele historii, ale wszystkie składają się na tę jedną, najważniejszą – 

Opowieść o tym, jak Bóg kocha swoje dzieci i jak przychodzi im na ratunek.  

Żeby dobrze ją opowiedzieć, potrzeba było całej Biblii. 
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Najważniejszą postacią w tej opowieści jest pewne Dziecko. W każdej historii biblijnej 

słychać Jego imię. 

To Dziecko jest jak brakujący kawałek układanki, który pozwala dopasować do siebie 

wszystkie pozostałe jej części, tak by naszym oczom ukazał się piękny obraz. 

Nie jest to zwykłe dziecko. To Dziecko, które pewnego dnia… Ale poczekaj, zacznijmy 

naszą Opowieść, tak jak należy zacząć każdą dobrą historię, czyli… od samego początku”. 

Podsumowanie 

Z Jezusem przez Biblię to książka zachwycająca wspaniałym językiem, cudownymi 

ilustracjami i mądrym przesłaniem dostosowanym do dziecięcej wrażliwości. Zachęca dzieci do 

odkrycia Jezusa w centrum Bożego planu zbawienia, a także w centrum ich własnego życia. 

 


	III. PEDAGOG
	3.1. TREŚĆ MATERIAŁU
	3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM


