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PROLOG

Drogi rodzicu,
Jak wybierasz książki i filmy? Dlaczego akurat te, a nie 

inne? Czy nie jest tak, że wybierasz te, które Cię poruszają, 
bo możesz się utożsamić z bohaterem? Może z całością jej 
czy jego historii, a może tylko z fragmentem? 

Nie wiem jak Ty, lecz ja mam tez swoich ulubionych 
bohaterów biblijnych. Co ich łączy? To o czym już wspo-
mniałam – po prostu odnajduję w nich siebie albo też in-
spirują mnie. 

Do takiej podróży z Bogiem pełnej inspiracji i odnaj-
dywania siebie chcę Cię zaprosić. Zabierz ze sobą swoje 
dziecko, to ono jest główną motywacją Twojego pochy-
lenia się nad biblijnymi materiałami. 

Wybrałam kilka dziecięcych postaci z Biblii. Obudo-
wałam, to co z niej znamy opowiadaniem, tak, aby jak naj-
bardziej wprowadzić w historię konkretnego bohatera. 

Wszystko po to, aby Twoje dziecko mogło tam rozpo-
znać samego siebie. A może i Ty znajdziesz kawałek siebie? 

Może nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu – to 
może się zmienić. Potrzebujesz wskazówek, nakierowania, 
wsparcia? Te materiały są dla Ciebie. 

W jaki sposób Bóg mówi do dzieci? 
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Celem opowiadań jest pokazanie jak Pan Bóg przyszedł 
do wybranych dziecięcych bohaterów, jak zaprosił ich do 
spotkania ze Sobą.

Ważne jest, że dzieci były wrażliwe i otwarte na Boże 
zaproszenie. 

Przy każdym spotkaniu możesz:
• zapytać dziecko o czym było opowiadanie?
• dopytać co się mu najbardziej podobało?
• wytłumaczyć to co było niezrozumiałe, niejasne? 
• spytać co je zainteresowało w danej postaci? 
Możesz podzielić się swoim doświadczeniem np. ja 

opowiedziałabym o tym, że odkąd pamiętam intrygowało 
mnie, jak czuł się Samuel, kiedy w nocy słyszał głos Boga, 
a także jak potoczyło się życie Bogatego Młodzieńca, kiedy 
odszedł zasmucony po rozmowie z Jezusem. 

Do każdego spotkania masz dołączone dwie główne 
myśli przewodnie, dwa cele opowiadania. Pytania zostały 
ułożone do każdego z nich oddzielnie. Możesz wykorzy-
stać obydwie myśli, lub tylko jedną. Tak jak chcesz, i tak jak 
wiesz, że przysłuży się to Twojemu dziecku. 

Możesz czytać opowiadanie fragmentami lub w całości. 
Sam będziesz wiedział najlepiej. 

Możesz zaproponować dziecku wybranie/ kupienie 
egzemplarza Pisma świętego tylko dla niego. Opowiedz 
o tym, jak Ty zacząłeś je czytać. Kto Cię tego nauczył? Kto 
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pokazał? Podziel się swoim doświadczeniem. 
Zapraszam, abyś zaczął. 

Ps. będzie Ci potrzebne Pismo Święte. Proponuję, 
abyś każdą z historii najpierw sam przeczytał, przemodlił, 
a potem zaprosił do niej swoje dziecko czy dzieci. 
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CHŁOPIEC Z RYBAMI 

Przyjęcie zaproszenia

Beniamin to niewysoki krępy chłopiec z burzą czarnych 
loków i smagłą cerą, ubrany podobnie jak jego ojciec. Nosi 
brązową tunikę i brązowe sandały. Rodzina chłopca żyje 
podobnie jak większość rodzin w Betsaidzie. Ojciec pra-
cuje jako rybak, a mama zajmuje się domem. Beniamin ma 
też młodszego brata – Rufusa, który jest jeszcze niemow-
lęciem. Przeważnie śpi w drewnianej kołysce. 

Żyją w otoczeniu rodziny i znajomych. To pobożni 
Żydzi którzy chodzą do synagogi, słuchają rabinów 
i wyznają wiarę w jedynego Boga. 

Od jakiegoś czasu w wiosce jest głośno o niezwykłym 
Nauczycielu z Nazaretu, za którym poszło kilku rybaków. 
Jednak ludzie mają różne zdanie na ten temat. Rodzice 
Beniamina szukają prawdy. Sami chcą się przekonać kim 
jest tajemniczy Nauczyciel. 

Mieszkają w niewielkim domku, niewyróżniającym się 
od innych. Przed ich domem stoi ławeczka, na której oj-
ciec często siada z chłopcem wieczorami, rozmawiają albo 
modlą się. Za domem rośnie mały gaj oliwny, w którym 
Beniamin widywał pogrążoną w modlitwie matkę w chwi-
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lach pomiędzy domowymi obowiązkami. Podczas pracy 
w domu mama Beniamina zazwyczaj śpiewała psalmy. Syn 
lubił tego słuchać, bo mama miała piękny i czysty głos. 
Beniamin wychował się w religijnym środowisku, gdzie 
ważny jest Bóg i miłość rodzinna. 

Beniamin niedługo skończy jedenaście lat. Kiedy bę-
dzie miał dwanaście lat w żydowskiej tradycji przestanie 
być chłopcem, a stanie się młodzieńcem. W społeczności 
rodziny i przyjaciół rozpocznie się jego bar micwa. To 
bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego żydowskiego 
chłopca. Oznacza obrzęd przyjęcia go do grona dojrzałych 
młodzieńców i dorosłych mężczyzn. Od tego momentu 
będzie mógł uczestniczyć we wszystkich modlitwach w sy-
nagodze. Beniamin, podobnie jak jego koledzy z wioski nie 
może doczekać się już tej uroczystości.

Jest ciepły wieczór, promienie zachodzącego słońca mi-
gotliwie zaglądają przez okna jakby chciały zapowiedzieć, 
zaprosić do jakiegoś niezwykłego wydarzenia. 

Do domu Beniamina właśnie wchodzi ojciec. Niewiele 
się odzywa, drapie się po głowie i nerwowo skubie czarną 
brodę – nieomylny znak, że coś go trapi. Matka – niewy-
soka uśmiechnięta kobieta w jasnej sukni, odwraca się od 
stołu, przy którym nakrywa smakowitą kolację. 

– Połów był udany? – pyta męża.
– Co? – ocknął się. – Tak, tak udany. 
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