
320

(nie)codzienność jezuSa 
z nazaretu 

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● przedstawienie najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa;
	● ukazanie Jezusa jako jednej z najbardziej znanych osób na świecie.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● opowiada historię Jezusa z Nazaretu i wyjaśnia Jego rolę w dziejach świata;
	● wymienia i opisuje najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa;
	● uzasadnia, dlaczego Jezus jest jedną z najbardziej znanych osób w świecie.

Wartości
	● postawa wdzięczności za obecność Jezusa w Kościele;
	● szacunek dla tytułów Jezusa i używanie ich w osobistej modlitwie.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie 
Metoda – opis. Uczniowie, wykorzystując schemat curriculum vitae, opisują 
osobę, życie, działalność Jezusa Chrystusa, uwzględniając następujące kategorie: 
krótka charakterystyka osoby, doświadczenie, edukacja, umiejętności, najważ-
niejsze słowa. 

Podsumowanie: projekcja filmu Ktoś więcej, który podkreśla, że życie jednego 
człowieka, Jezusa z Nazaretu zmieniło bieg historii miliardów ludzi na całym 
świecie.

https://www.youtube.com/watch?v=LgeoY_NubKA (dostęp: 24.05.2022).
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Rozwinięcie tematu
Metoda – ilustracja pantomimiczna. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie gru-
py, każdej rozdaje Pismo Święte i kartki z odnośnikami do fragmentów Ewan-
gelii opisującymi najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. 

Grupa 1 – narodzenie Jezusa Łk 2, 1-7; chrzest Jezusa w Jordanie Mt 3, 13-17; 
powołanie pierwszych uczniów Mt 4, 18-22; uzdrowienie paralityka Mt 9, 1-8; 
przemienienie na górze Tabor Mt 17 1-8; cud w Kanie Galilejskiej J 2, 1-12.

Grupa 2 – cudowne rozmnożenie chleba J 6, 1-15; Jezus kroczy po jeziorze J 6, 
16-21; ustanowienie Eucharystii Mk 14, 22-25; ukrzyżowanie Mk 15, 23-28; 
zmartwychwstanie i pusty grób Łk 24, 1-11; wniebowstąpienie Mk 16, 19-20.

Uczniowie ilu strują pantomimą treść fragmentów biblijnych.

Podsumowanie: bez Ewangelii nie wiedzielibyśmy, że Bóg ze swej nieskończo-
nej miłości posłał swojego Syna, żebyśmy pomimo naszych grzechów odnaleźli 
drogę do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Relacje o życiu, męce, śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa są najlepszymi wiadomościami dla świata. Poświadczają, 
że narodzony w Betlejem Żyd, Jezus z Nazaretu, jest wcielonym „Synem Boga 
Żywego” (Mt 16, 16). Został posłany przez Ojca, żeby „wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i poznali prawdę” (1 Tm 2, 4 – Youcat 71).

Zakończenie 
Nauczyciel prezentuje cytaty uczonych i znanych o Jezusie:

Jestem historykiem, a nie wierzącym, ale muszę wyznać jako historyk, że ten 
ubogi kaznodzieja z Nazaretu bezsprzecznie znajduje się w centrum historii. 
Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią w całej historii. H.G. Wells

Tylko w wieku XIX poświęcono Jezusowi sześćdziesiąt dwa tysiące tomów. 
W paryskiej Bibliotece Narodowej, która jest zwierciadłem zachodniej kultury, 
ilość fiszek z imieniem Jezus jest na drugim miejscu. Pierwsze zajmuje słowo 
Bóg. Vittorio Messori

Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej milionów niż Alek-
sander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon; bez pomocy nauki przybliżył nam 
to, co ludzkie, i to, co boskie, lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzię-
ci; bez akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcze-
śniej nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie opowie żaden mówca czy poeta; 
choć sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej piór i dostarczył 
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tematów do większej ilości kazań, przemówień, dyskusji, uczonych tomów, dzieł 
sztuki i pieśni pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i współcze-
sności. Philip Schaff

Stoimy wobec Człowieka tak wspaniałego, tak doskonałego, do tego stopnia 
wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju, że żaden Bóg nie mógłby być lepszy, 
żaden Bóg nie mógłby Go przewyższyć. Wyjaśnia to również, dlaczego Jego 
tajemnica i piękno są niewyczerpane. Tego dowodzi to, co nieustannie się dzieje. 
Mimo upływu wieków bowiem fascynacja osobą Jezusa z Nazaretu nie zmniej-
sza się, a nawet rośnie. Antonio Socci

Wierzę, że nie ma głębszej osoby, bardziej przepełnionej miłością, życzliwszej 
i doskonalszej niż Jezus. Nie tylko nie ma nikogo takiego, jak on. Nigdy nikogo 
takiego nie będzie. Fiodor Dostojewski

Znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie 
sposób porównywać go z jakąkolwiek inną osobą. Aleksander, Cezar, Karol 
Wielki i ja założyliśmy imperia. Na czym jednak opierał się nasz geniusz? Na 
sile. Jezus Chrystus oparł swoje imperium na miłości i w tej godzinie miliony 
ludzi byłyby gotowe dla niego umrzeć. Napoleon Bonaparte

Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną 
rzecz, którą nieraz się o Nim słyszy: „Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczy-
ciela moralności, ale nie przyjmuję Jego stwierdzenia, że jest Bogiem”. Akurat 
tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mó-
wił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. 
Byłby albo szaleńcem – niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym 
jajem – albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo jest 
i był Synem Bożym – albo szaleńcem, lub czymś jeszcze gorszym. C.S. Lewis

https://dlaczegojezus.pl/ (dostęp: 25.05.2022).

Notatka
Uczniowie zapisują w zeszycie jeden z zaprezentowanych cytatów mówiących 
o Jezusie. 

Korelacja z edukacją szkolną
	● język polski – Chrystus w literaturze i kulturze;
	● historia sztuki – sceny religijne w dziełach sztuk plastycznych.


