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Temat: Stwórcze działanie Boga w świecie.  

  
 Pewnego dnia w czasie wakacji, dziadkowie Kasi i Tomka wyszli do sąsiadów na imieniny. Dzieci obiecały, że 

wcześniej pójdą spać, ale gdy dziadkowie wyszli, coś je podkusiło. Postanowiły zobaczyć, co tak gra w zegarze. Dobrali się 

do wnętrza zegara. Zobaczyli wałek z całą kombinacją szpilek. Przy obrotach wałka szpilki zahaczały o szereg blaszek 

różnej grubości, które wydawały różne tony. Dzieci były dumne ze swego odkrycia. Trudności zaczęły się dopiero przy 

skręcaniu zegara. Choć uważały, by czegoś nie pomylić, po złożeniu zostało na stole jeszcze sporo śrubek. 

— Może to wynalazek? Może one są niepotrzebne! — próbował nadrabiać miną Tomek. 

Ale nie, zegar nie chciał chodzić ani grać. Z trudem usnęli. Rano przeprosili dziadków. 

— Dobrze, że wszystkie części zachowaliście, jest tu w miasteczku zdolny zegarmistrz. On na pewno zreperuje — 

powiedział dziadek... 

Pewnego dnia, kiedy gromadką wracali ze szkoły,  Tomek opowiadał Markowi, jak im siostra mówiła na religii, że na 

świecie są ślady Boga, że piękno świata, jego wielkość, a przede wszystkim porządek, mówią o Stwórcy. 

— Jak świat jest mądrze urządzony! A prawa przyrody... Oko człowieka to najlepszy aparat fotograficzny! — wykrzykiwali 

na przemian. Marek sprzeciwiał się: 

— Co za głupstwa opowiadacie. Jeśli jest Bóg, to dlaczego Go nie widać? Czy widziałeś kiedyś Boga? — zwrócił się do 

Tomka. 

— Boga nie można zobaczyć — powiedział Tomek — jest przecież duchem. 

— Duchem nieskończenie doskonałym — uzupełnił ktoś inny. Marek próbował dodatkowych argumentów: 

— Starsi koledzy mówili, że cały świat powstał z przypadku. Był jakiś wybuch albo zderzenie, i tak wszystko powstało; nie 

potrzeba do tego Boga. Znowu umilkli. I wtedy Tomek przypomniał sobie historię z zegarem, którego nie mógł 

zmontować. A przecież świat ma więcej części i jest zegarem bardziej skomplikowanym niż tamten na wsi. Opowiedział 

wówczas kolegom swoją przygodę: 

— Do naprawienia tamtego zegara potrzeba było mądrzejszej głowy niż moja. Bez Największego Budowniczego świat nie 

mógłby powstać. 

Wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga.  

Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. 

 

Odpowiedz na pytanie:  

1. Co Bóg objawił ludziom, stwarzając świat? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 


