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Biblische U nterweisung . H andbuch zur Ausw ahlbibel „Reich Gottes”, wydał 
H ubert F i s c h e r ,  opracowały Eleonora B e c k  i G abriela M i l l e r ,  M ünchen, 
Kösel-Verlag, t. I — 1964, s. 323; t. II — 1968, s. 376; t. III — 1970 s. 306,

Osiągnięcia współczesnej biblistyki katolickiej jak  również oficjalne wypo
wiedzi urzędu nauczycielskiego począwszy od Divino afflante Spiritu  postaw i
ły pod znakiem  zapytania historię b ib lijną jako form ę nauczania Pism a św. 
w ram ach katechizacji. W m iejsce przekazyw ania w łasnym i słowami wiedzy 
o historii naszej religii czy też budujących opow iadań czerpanych z Pisma 
św., pod wpływem ruchu biblijnego postulowano katechezę analizującą au ten 
tyczny tekst Pism a św. W latach sześćdziesiątych w Niemczech zachodnich, 
kolebce klasycznej h istorii b iblijnej, zastąpiono dotychczasowe podręczniki no
w ą formą, a  m ianowicie wyborem  tekstów  Pism a św. do użytku szkół. W po
łudniowych diecezjach Niemiec zachodnich przyjęto w ybór zatytułow any Reich  
Gottes, Ausw ahlbibel fü r  katholische Schüler  .Katecheci jedank  przywykli 
do daw nej form y i napotykający w program ach jedynie w skazania bardzo 
ogólne, postulowali w ydanie pomocy odpow iadających nowej form ie katechezy 
biblijnej. O m awiana obecnie pozycja stanowi próbę opracow ania podręczników 
dla katechetów, odpowiadających nowem u spojrzeniu na Pism o św. Pracę tę 
wydał ówczesny przewodniczący zw iązku niemieckich katechetów , a  opraco
wały ją  dwie autorki od wielu już la t w spółpracujące przy w ydaw aniu pod
ręczników katechetycznych na różne stopnie nauczania. Podjęły się trudu  
przybliżenia katechetom -praktykom  dorobku współczesnej biblistyki kato li
ckiej.

Dwa pierwsze tomy obejm ują część starotestam entalną podręcznika dla 
dziecka Reich Gottes. U trzym ują podział na rozdziały, jak  również tytuły 
zgodne całkowicie ze wspom nianym  podręcznikiem  dla dziecka. Większe grupy 
tem atyczne odpow iadające okresom  historii zbawienia zawsze są poprzedzone 
obszerniejszym  wstępem  umieszczającym w ydarzenia b ib lijne w szerszym 
kontekście historii powszechnej, jak  również podkreślającym  specyfikę danego 
etapu realizacji p lanu Bożego. Przy w ielu grupach tem atycznych znajdujem y 
również tak  zwane „ekskursy” zaw ierające teksty historyczne, źródłowe m a
jące związek z tekstam i P ism a św.

W poszczególnych jednostkach tem atycznych autorki zastosowały ten  sam 
schem at myślowy. P ierw szy krok stanowi w ytłum aczenie teologiczne danej 
perykopy. Zupełnie słusznie au tork i zatytułow ały ten  punk t zum  Verständnis 
— „dla zrozum ienia”. Dalej w dwu kolum nach innym  typem  czcionki podane 
są w yjaśnienia poszczególnych zwrotów, określeń, słów. Bardzo często czy
telnik znajdzie odnośnik do takiego samego „rzeczowego słow niczka” w  innej 
jednostce tem atycznej, w której dane określenie już zostało wyjaśnione.

Po dalszym przygotowaniu następują uwagi odnośnie samej katechezy. 
Przede wszystkim w Orientierung  au tork i podkreślają błędne ukierunkow anie 
katechezy, w ypływ ające z dotychczasowych form  katechezy biblijnej, i prze
strzegają przed nimi. Jednocześnie w skazują na elem enty perykopy, które są 
istotne i w ytyczają drogę układanej katechezie.

W następnym  etapie, nazw anym  Erschliessung  i ukazującym  logiczne etapy 
tłum aczenia tekstu, au tork i podkreślają istotny sens danej perykopy, podają 
sposób przybliżenia dzieciom tekstu w  całości i poszczególnych jego elem en
tach. P unk t nazw any Aneignung  (przyswojenie) u jm uje powyższe treści 
w krótkie, rzeczowe sform ułowania, nadające się jako napisy na tablicy czy 
też sform ułow ania do zapam iętania przez uczniów. Nie zapom niały autorki 
również o m odlitw ie jako istotnym  elemencie katechezy biblijnej. Do każdego 
tem atu  dobrano odpowiedni tekst m odlitewny. Pod tytułem  „zadania” um ieś
ciły au tork i szereg ćwiczeń, k tóre mogą być zajęciem  w prow adzającym  w no
wy tem at, nadają się jako praca w grupach w czasie katechezy, mogą być 
opracowane przez uczniów jako zadania domowe czy referaty. Wszystkie one 
m ają na celu pobudzenie w ew nętrznej aktywności uczniów w zajęciu postaw y 
w iary wobec danej perykopy.
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Tom II, wychodzący w momencie przygotow ania nowego program u ram o
wego, w prow adza jeszcze jeden elem ent w ew nętrznie zw iązany z tym  prog ra
mem, a mianowicie Einübung . Nic zresztą dziwnego. A utorki bowiem współ
pracowały również przy układaniu  nowego program u katechetycznego. Ten 
punk t został ujęty jako pew ne postaw y duchowe, które w inny kształtow ać się 
w katechizowanych w czasie ich p racy  nad tekstem  biblijnym .

Oba tomy obejm ujące teksty starotestam entalne, uw zględniają ustawicznie 
związki historiozbawcze, usiłu ją  ukazać istotny sens objawionego słowa Bożego 
w odróżnieniu od szaty literackiej, dokładnie i rzeczowo ukazują cały kontekst 
historyczno-kulturow y. U derza jednak  praw ie całkowity brak  naw iązyw ania 
do Nowego Testam entu, jak  gdyby w historii zbaw ienia ten w łaśnie związek 
nie stanow ił istotnego w ątku. Również praca nad tekstem , w yraźnie w ystę
pująca we wszystkich jednostkach, usunęła niejako w  zapom nienie postulaty 
ruchu katechetycznego w iązania katechezy biblijnej z życiem Kościoła, a  zw ła
szcza z liturgią. Tych m om entów katecheta w bogatym m ateriale nie znajdzie. 
B rak jest również naw iązań do problem ów  ludzkich uw zględnianych w  ruchu 
katechezy egzystencjalnej czy in terpretacji. Dom inuje „katecheza z egzegezy”, 
przekonanie, że droga egzegety-naukow ca jest jednocześnie drogą katechizo- 
wanego.

Tom III otw iera drugą część podręcznika dla dziecka i dla nauczyciela, 
a  mianowicie Nowy Testam ent. O bejm uje treści od „Ewangelii dziecięctw a” 
do sporów z przeciwnikam i. Dalsze tom y są w przygotowaniu.

A utorki jasno i przekonyw ująco ukazują charak ter Ewangelii, podkreślają 
ujęcie teologiczne, w łaściw e każdem u z natchnionych autorów . We wstępach 
do poszczególnych grup tem atycznych podejm ują takie zagadnienia, jak  np. 
znaczenie cudów w  pism ach Nowego Testam entu. W reszcie dzięki w prow a
dzeniom do poszczególnych jednostek zapobiegają zarzutom, jak ie budzi sam 
podręcznik dla dziecka. W ydaje się bowiem czytelnikowi, że ten w łaśnie w ybór 
perykop now otestam entalnych zdąża w kierunku synopsy czy biografii ułożonej 
okresami z zagubieniem  specyfiki poszczególnych Ewangelistów. W podręczni
ku dla nauczyciela au tork i sta ra ją  się wytłumaczyć sam dobór i następstwo 
wydarzeń, jak  również podsuw ają porównanie ujęć poszczególnych Ew angeli
stów.

W tym  tomie, w ydanym  już w latach siedemdziesiątych, dostrzegam y ponad
to pew ne przesunięcia metodyczne w układzie m ateriału  i podtytułach. Przed 
właściwą katechezę wysunięto jedynie ogólne w ytłum aczenie danej perykopy, 
obejm ujące kontekst o raz tak  zw ane porównanie synoptyczne. Słowniczek 
włączono już w tekst katechezy, idąc coraz dalej po linii „katecheza z egze
gezy”. Również elem enty historyczne i kulturow e włączono w  schem at ka te
chezy jako wiadomości skierow ane w prost do uczniów. JPojawia się wreszcie 
określenie Unterrichtsgespräch  jako form a przeprow adzania katechezy.

W tym  tom ie w bardzo wielu m iejscach odnajdujem y naw iązania do S tare
go Testam entu. Praw ie nigdzie jednak, poza zadaniam i, au tork i nie ukazują 
związków z liturgią. Również i w  tym  tomie nie napotykam y na elem enty k a
techezy antropologicznej.

Katecheza bib lijna przeprow adzana w oparciu o podręczniki Reich Gottes 
uzyskała już samoistny cel i zadania przeciw nie niż to  m iało m iejsce odnoś
nie do historii b iblijnej służącej nauce katechizm u. Możemy mieć jednak w ąt
pliwość, czy praw dziw ą zdobyczą będzie w idoczna w  tych podręcznikach izo
lacja od innych działów katechezy.

Opracowanie jest solidne i rzeczowe. Podkreślone brak i nie um niejszają 
w artości tej książki dla katechetów , jak  również dla innych autorów  przygo
towujących podręczniki. I tym  szczególnie radziłbym  zapoznanie się z  om a
w ianą pozycją. Autorki rzeczywiście przybliżyły katechezie dorobek ruchu 
biblijnego.
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