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Dlaczego stał się człowiekiem?

Cele lekcji – wymagania ogólne
♦♦ pogłębienie rozumienia, na czym polega wcielenie Boga;
♦♦ wykorzystanie poznanych tekstów w dyskusji na temat wartości przyjęcia
Boga w życiu indywidualnym i społecznym.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
♦♦ własnymi słowami uzasadnia, jakie znaczenie dla ludzi ma przyjęcie Jezusa
do życia społecznego;
♦♦ analizuje i interpretuje piosenkę Mario, czy już wiesz?.

Wartości
♦♦ odkrywanie powodów, dla których warto przyjąć Jezusa Chrystusa.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Nauczyciel stwierdza, że kolejne święta Bożego Narodzenia w naszym życiu
uświadamiają na nowo, jakie znaczenie miał fakt wcielenia (łac. incarnatio). Następnie prezentuje teledysk Mario, czy już wiesz? (dostępny np. w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=CCpdZNCYAow).
Podsumowanie: Bóg przyjął ludzkie ciało i ludzką naturę, aby jak najbardziej zbliżyć się do ludzi i stać się jednym z nich. Jednocześnie przeszedł wszystkie etapy ludzkiego życia: dzieciństwo i młodość, nauka chodzenia i dorastanie, praca i powoływanie uczniów, tworzenie więzi i doświadczenie cierpienia,
wreszcie śmierć.

Rozwinięcie tematu
W prologu Ewangelii wg św. Jana czytamy: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14a). W oryginalnym języku napisano dosadniej: „Słowo
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Vi „Chcę błogosławić Pana w każdym czasie” (Ps 34, 2)

ucieleśniło się i rozbiło namiot wśród nas”. Wcielony Bóg chce zostać przyjęty
przez ludzkość i być bardzo blisko każdemu człowiekowi.
Metoda – rybi szkielet. Nauczyciel rysuje na tablicy kształt przypominający
szkielet ryby; w miejscu głowy wpisuje hasło: „świat potrzebuje Jezusa”. Uczniowie
podają argumenty potwierdzające wpływ przyjęcia Jezusa przez świat, które zapisują w postaci głównych „ości”. Można skorzystać z fragmentów tekstów źródłowych
zamieszczonych w podręczniku (ramki: Listy i opinie oraz Przeczytaj, s. 341).
Podsumowanie: Jezus pragnie być obecny zarówno w naszym życiu indywidualnym, jak i społecznym, jednak nie narzuca się i szanuje naszą wolność. Przyjęcie Boga ma odzwierciedlenie w postawie chrześcijan, którzy z empatią, dobrocią
i szlachetnością angażują się w życie społeczne.

Zakończenie
Człowieczeństwo Jezusa jest drogą prowadzącą do zbawienia całej ludzkości.
Oby tegoroczne święta Bożego Narodzenia na nowo utwierdziły nas w postawie
wdzięczności wobec bliskości Boga.

Notatka
Notatka tworzona na bieżąco przy podsumowaniu poszczególnych etapów lekcji.

Korelacja z edukacją szkolną
♦♦ etyka – problemy moralne związane z brakiem pokoju i dobra;
♦♦ muzyka – interpretacja utworu muzycznego.
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