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Informacja dla Zastępowego:
Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego "prawie"? Gotowy on będzie tylko wtedy,
gdy się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejśd przez to spotkanie samodzielnie i rozwiad
wszystkie swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie tematu,
wyszukanie tych informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz przeczytany
konspekt nie jest gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, że aby Pan Bóg mógł przez Ciebie
działad musi mied jakieś podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania.
Powodzenia KSMowiczu!

JEZUS CHRYSTUS - BÓG I CZŁOWIEK

Cele:
- zrozumienie prawdy o dwóch naturach Jezusa i ich relacji
- doświadczenie wagi Wcielenia

Przebieg spotkania:
1. Modlitwa przed spotkaniem
2. Widzieć
Wstęp: W poniedziałek 23 września 2013 r. na papieskim Tweeterze pojawił się wpis: „Kościół ma jeden
kierunek i cel: świadczyć o Jezusie. Nie zapominajmy o tym!” Aby móc świadczyd o Jezusie, trzeba Go
najpierw poznad, kim jest? Dziś postaramy się odkryd co to znaczy, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i
człowiekiem?
Aktywizacja 1: Wysłuchajmy najpierw utworu Joan Osborn „One of us” (zał. 1: tekst i tłumaczenie utworu)
http://www.youtube.com/watch?v=7Gx1Pv02w3Q
Dyskusja:
- Za czym tęskni postad mówiąca (śpiewająca ;P ) w tej piosence?
- Jeśli spotkałbyś Go w całej Jego chwale, o co zapytałbyś, gdybyś miał tylko jedno pytanie? (każdy
wypisuje swoje pytanie na kartce, chętni mogą podzielid się swoimi pytaniami, ale nie jest to
obowiązkowe – możliwe, że niektóre pytania będą b. osobiste)
- Co jeśli Bóg jest jednym z nas?
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Podsumowanie: Bóg stał się jednym za nas, stał się człowiekiem. Syn Boży, Wcielił się, aby byd jeszcze
bliżej nas, abyśmy mogli z Nim rozmawiad jak z innymi ludźmi. Abyśmy mogli Go nazywad swoim
przyjacielem. Jakie jeszcze znaczenie ma dla nas Wcielenie Syna Bożego?

3. Oceniać
Aktywizacja 2: Na podstawie YOUCAT (zał. 2):
Praca: Należy podzielid uczestników spotkania na grupy, pytania do wszystkich grup, odpowiadają na
forum tylko wybrane, reszta ew. dopowiada.
- Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem.
- Czy ciało Jezusa było prawdziwe, jakie miało to znaczenie.
- Czy Jezus rozwijał się jak każde inne dziecko, czy może od początku posiadał pełnię wiedzy o świecie?
- Czy Jezus stanowił sam o sobie, czy poddawał się czyjeś woli?
Odpowiedzi właściwe:
- Dla naszego zbawienia, aby dzielid z nami ludzki los, by wypełnid wolę Ojca, by pokazad nam Ojca, by
pojednad świat z Bogiem, by wybawid nas z niewoli grzechu.
- Było prawdziwe. Jezus czuł i cierpiał jak każdy człowiek, odczuwał pokusy jak każdy, ale im nie ulegał,
umarł jak każdy człowiek.
- Jezus musiał podlegad rozwojowi jak każdy człowiek. Nie znał np. wszystkich języków świata, nie znał
komputerów. Jako człowiek musiał dojrzewad do wiedzy, którą posiadł. Por Łk 2, 52: Jezus wzrastał w
mądrości.
- Jezus poddawał się woli swojego Ojca. Pozwalał się prowadzid Bożemu Duchowi.
Aktywizacja 3: Podziel które fragmenty PŚ mówią o człowieczeostwie, a które o Boskości Jezusa, a może i
o tym i o tym, wyjaśnij.
1 Kor 15, 3; J 13, 1; Mk 1, 9-11; 1J 4,2; Łk 2, 6-7; Łk 2, 21; Łk 2, 40; Mt 4, 1-11; Łk 2, 52; Łk 5, 1-3; Łk 4, 3841; Łk 8, 22-25; Mk 9, 2-8; Łk 9,22; Łk 11, 1-4; J 12, 1-2; J 11, 35; Mk 15, 33-37

4. Działać
Do obrazka (zał. 3) dopisz po co Jezusowi poszczególne części ciała np. nogi aby wędrowad do wszystkich
ludzi, ręce aby tulid, błogosławid, usta aby przebaczad, serce … itp.

5. Modlitwa po spotkaniu
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Załącznik 1.
Jeśli Bóg miałby imię, jakie by ono było
I czy wypowiedziałbyś Mu je w twarz?
Jeśli spotkałbyś Go w całej Jego chwale
O co zapytałbyś, gdybyś miał tylko jedno pytanie?
Tak, tak, Bóg jest wspaniały
Tak, tak, Bóg jest dobry
Tak, tak, tak, tak, tak
Co jeśli Bóg jest jednym z nas?
Takim niechlujnym, jak jeden z nas
Tylko obcym w autobusie
Próbującym wrócid do domu
Jeśli Bóg miałby twarz, jakby ona wyglądała?
I czy chciałbyś ją zobaczyd
Jeśli zobaczenie jej oznaczałoby, że powinieneś
uwierzyd
W takie rzeczy jak niebo, i Jezus, i święci
I wszyscy prorocy, i...

If God had a name, what would it be?
And would you call it to his face
If you were faced with him in all his glory?
What would you ask if you had just one question?
Yeah, yeah, God is great.
Yeah, yeah, God is good.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
What if God was one of us?
Just a slob like one of us.
Just a stranger on the bus.
Trying to make his way home.
If God had a face, what would it look like
And would you want to see?
If seeing meant that you would have to believe?
In things like heaven and in Jesus and the saints
And all the prophets.

Co jeśli Bóg jest jednym z nas?
Takim niechlujnym, jak jeden z nas
Tylko obcym w autobusie
Próbującym wrócid do domu
Próbującym wrócid do domu
Wrócid do nieba całkiem sam
Nikt nie dzwoni
Może z wyjątkiem papieża w Rzymie

What if God was one of us?
Just a slob like one of us.
Just a stranger on the bus.
Trying to make his way home.
Trying to make his way home.
Back up to heaven all alone.
Nobody calling on the phone
'Cept for the pope maybe in Rome.

Co jeśli Bóg jest jednym z nas?
Takim niechlujnym, jak jeden z nas
Tylko obcym w autobusie
Próbującym wrócid do domu
Próbującym po prostu wrócid do domu
Jak święty włóczęga
Wrócid do nieba całkiem sam
Nikt nie dzwoni
Próbującym po prostu wrócid do domu
Może z wyjątkiem papieża w Rzymie

What if God was one of us?
Just a slob like one of us.
Just a stranger on the bus.
Trying to make his way home.
Just tryin' to make his way home.
Like a holy rolling stone,
Back up to heaven all alone.
Just trying to make his way home.
Nobody calling on the phone
'Cept for the pope maybe in Rome
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Załącznik 2.
Nr 76: Dlaczego w Jezusie Bóg stał się człowiekiem?
„Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”
Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą i wybawił ludzi z niewoli grzechu. „ Tak bardzo
bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna” (J 3, 16). W Jezusie Bóg przyjął
nasze śmiertelne ciało (por. WCIELENIE), dzielił z nami ludzki los, tak jak my cierpiał i umarł i stał
się jednym z nas we wszystkim oprócz grzechu.
Nr 77: Co to znaczy, że Jezus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
W Jezusie Bóg jest rzeczywiście jednym z nas i tym samym staje się naszym bratem.
Równocześnie nie zrezygnował z bycia Bogiem i naszym Panem. Sobór w Chlcedonie w roku 451
ogłosił, że bóstwo i człowieczeństwo w osobie Jezusa Chrystusa są powiązane „bez podziału i bez
pomieszania”
Kościół długo spierał się o to, w jaki sposób można wyrazić relację między bóstwem
a człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie. Gdyby bóstwo i człowieczeństwo istniały obok siebie, to
Jezus byłby tylko częściowo człowiekiem i tylko częściowo Bogiem. Nie jest też tak, że to, co boskie,
i to, co ludzkie, zmieszało się w Jezusie. Bóg w Jezusie nie przyjął pozoru ludzkiego ciała
(doketyzm), lecz stał się rzeczywiście człowiekiem. Nie mamy tu też do czynienia z dwiema różnymi
osobami: boską i ludzką (nestorianizm). Nie jest wreszcie tak, że w Jezusie Chrystusie natura ludzka
została całkowicie wchłonięta przez naturę boską (monofizytyzm). Przeciwko wszystkim tym
błędnym naukom Kościół stwierdził, że Jezus Chrystus w jednej osobie jest równocześnie
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Słynna formuła „bez podziału i bez pomieszania"
(Sobór w Chalcedonie) nie próbuje wyjaśnić tego, czego rozum ludzki nie jest w stanie pojąć, lecz
trzyma się tzw. filarów wiary. Określa kierunek, w którym należy zgłębiać tajemnicę Jezusa
Chrystusa.
Nr 78: Dlaczego możemy rozpoznawać Jezusa tylko jako misterium ?
Ponieważ Jezus jest zakorzeniony w Bogu, nie można Go zrozumieć, abstrahując od
niewidzialnej rzeczywistości boskiej.
Widzialna strona w Jezusie wskazuje na niewidzialną. Widzimy w życiu Jezusa liczne rzeczywistości,
które się potężnie uobecniają, ale które możemy zrozumieć tylko jako tajemnicę. Takimi misteriami
(por. MISTERIUM: [gr. mysterion - Tajemnica]. Misterium to rzeczywistość [lub aspekt
rzeczywistości], która wykracza poza samo tylko racjonalne poznanie.) są przykładowo Synostwo
Boże, Wcielenie, Męka i Zmartwychwstanie Chrystusa.
Nr 79: Czy Jezus miał duszę, ducha i ciało tak jak my?
Tak. Jezus „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał,
ludzkim sercem kochał" (Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 22).
Do pełnego człowieczeństwa Jezusa należy również to, że posiadał On duszę i duchowo się rozwijał.
W tej duszy była zakorzeniona Jego ludzka tożsamość i Jego wyjątkowa samoświadomość. Jezus był
świadomy jedności ze swoim niebiańskim Ojcem w Duchu Świętym, któremu pozwalał się prowadzić
we wszystkich sytuacjach swojego życia.
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Załącznik 3.
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