
©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.Przewodnik www.youcat.org/pl

MODLITWA

Łk 2, 10-11

Anioł powiedział pasterzom: „Nie bójcie się! Oto bowiem 
ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego 
ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
który jest Chrystusem Panem”. 

BIBLIA

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Co to znaczy, że Jezus jest Jednorodzonym 
Synem Bożym?  

Panie nasz i Boże nasz!
Jak bardzo blisko do nas przyszedłeś! 
Uczyniłeś się tak bezbronnym i niewinnym 
jak zdane na innych maleńkie dziecko. 
Przy Tobie możemy się czuć się bezpiecznie. 
Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś Człowiekiem 
między ludźmi.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA 1. Jak Pismo Święte tłumaczy, że Jezus jest kimś więcej niż
człowiekiem?

2. Dlaczego Bóg posłał swojego Syna na ziemię?
W niebie jest przecież o wiele lepiej…

3. Co mówi o Bogu Ojcu fakt, że posłał swojego Syna,
aby stawił czoła naszym ziemskim problemom?

4. Jakie przesłanie płynie z sentencji: „Zrób jak Bóg,
stań się człowiekiem”?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Przeszukajcie wspólnie Internet, aby znaleźć najlepszy, waszym 
zdaniem, sposób przedstawienia osoby Jezusa Chrystusa.
Porozmawiajcie o tym, co wyrażają różnorodne obrazy 
przedstawiające Syna Bożego. 
Przed którym z tych wizerunków najchętniej się modlicie?

Skoro sam Jezus określa się mianem Jednorodzonego Syna 
Bożego (zob. J 3, 16) i potwierdzają to Piotr i inni, oznacza to, 
że pośród wszystkich ludzi tylko Jezus jest kimś więcej niż 
człowiekiem. [441-445, 454] 

W wielu miejscach w Nowym Testamencie (J 1, 14.18; 1 J 4, 9; Hbr 
11, 7 i in.) Jezus nazywany jest Synem. Podczas Chrztu i Przemie-
nienia głos z nieba obwieszcza, że Jezus jest „Synem umiłowa-
nym”. Jezus ukazuje swoim uczniom jedyną i wyjątkową relację 
z Ojcem w niebie: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna 
Syna tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu 
Syn zechce objawić” (Mt 11, 27). To, że Jezus Chrystus rzeczywiście 
jest Synem Bożym, okazuje się przy Zmartwychwstaniu. 

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań:  Wasze inspiracje:
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Co to znaczy, że Bóg 
staje się człowiekiem?
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