KONSPEKT SPOTKANIA W GRUPACH: CHRISTUS VIVIT CZ. 3

TEMAT: „Wspaniała wieść dla wszystkich młodych – On żyje! na podstawie Christus Vivit”.
CEL:
Uświadomienie sobie obecności żywego Jezusa w Kościele, podzielenie się radością spotkania
z Żyjącym Jezusem (świadectwo) i pobudzenie do radości ze spotkania (wyjście do świata).
METODA: Praca z tekstem Pisma Świętego, dzielenie się Słowem, dyskusja.
CZAS TRWANIA: 30-40 minut
TREŚĆ:
A. Modlitwa:
Modlitwa do Ducha Świętego o dar łaski i otwartość na siebie nawzajem.
B. Wprowadzenie animatora:
Zaproszenie do podzielenia się tym, co zostało w młodych z poprzednich spotkań (Jerycho Młodych).
Można zapytać kto z obecnych był na Jerychu, zachęcić, jeśli ktoś chciałby się podzielić owocami
spotkania. Przypomnienie grupie o tematyce dwóch spotkań, które powinni przeżyć.
Na Jerychu mówiliśmy o Bożej miłości. Staraliśmy się zobaczyć, że Bóg nas kocha każdego dnia,
rozpoznać znaki i dowody Jego Miłości. Drugie spotkanie, które powinni przeżyć w parafiach
skupiało się na zbawieniu. Miłość Bożą odkrywaliśmy jako większą od naszej słabości.
Wprowadzenie do spotkania.
Animator zadaje grupie pytanie. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Każdy w jednym słowie ma
odpowiedzieć na to pytanie.
Animator zadaje pytanie Czy te określenia Jezusa wyczerpują wszystko, co możemy o Nim
powiedzieć? Jeśli się pojawią określenia typu Zbawiciel, Mesjasz poprosić w tym momencie grupę o
odpowiedź na pytanie Kim jest Mesjasz? Kim jest Zbawiciel? Często te określenia są słowamiwytrychami, które nie mają odniesienia do życia człowieka.
C. Krótkie wyjaśnienie metody:
Animator wprowadza w pracę grupy: Wszyscy słyszeliśmy o Jezusie. Każdy z nas coś o Nim wie,
gdyby tak nie było nie znaleźlibyśmy się tutaj. Spróbujmy zobaczyć Kim On właściwie jest. Jak On
działa. Nie powiemy sobie wszystkiego o Jezusie, ale odkryjmy kilka charakterystycznych sposobów
działania.
Animator zachęca jedną z osób do odczytania pierwszego fragmentu.
Zadaje pytanie grupie odnośnie do przeczytanego tekstu. Jaki obraz Jezusa wyłania się z tego
fragmentu? Animator zachęca do odczytania kolejnych fragmentów i również zadaje pytania
dotyczące obrazu Jezusa. Zaproponowane fragmenty mają następujące przesłanie (można wybrać
inne fragmenty): Łk 4,33-35 – Jezus wyrzuca złe duchy z mocą J 9,1.6-9 – Jezus ma moc
uzdrowienia (tutaj niewidomego od urodzenia, animator może również zapytać jakie inne

uzdrowienia zostały zapisane na kartach Biblii) Mt 14,22-27 – Jezus chodzi po wodzie panuje nad
przyrodą (również gdy ucisza burzę) Mk 6,34 – Jezus troszczy się o lud, lituje się nad nim. Animator
kontynuuje: Takich momentów, w których Jezus realnie wpływa na życie ludzi, których spotyka jest
mnóstwo. Ewangelie są przepełnione opisem spotkań Jezusa z ludźmi. Dziś to spotkanie może mieć
miejsce tutaj.
D. Odczytanie fragmentów:
Teksty źródłowe:
PISMO ŚWIĘTE
Łk 4,33-35 A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć
wniebogłosy; «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto
jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
J 9,1.6-9 [Jezus] przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. (…)
splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił
widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten,
który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do
tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Mt 14,22-27 Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg,
zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a
On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo
wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po
jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze
strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»
Mk 6,34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie
mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
E. Czas na odsłuchanie tekstów adhortacji
Poproś o przeczytanie przez jednego z uczestników punktu 124 Adhortacji. Animator wprowadza w
dalszą część spotkania: Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia i mówienia o Jezusie z dystansu czasu i
przestrzeni myśląc o nim tylko jako o kimś kto jak Big Brother obserwuje nas i ocenia dając w
nagrodę niebo albo posyłając do piekła za karę. Tymczasem Papież Franciszek przypomina, że Jezus
żyje.
Odsłuchujemy fragment z adhortacji – można go odtworzyć w apliakcji mobilnej: Jerycho
Młodych.
ADHORTACJA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Christus Vivit!
On żyje!
124. Jest jednak trzecia prawda, która jest nieodłączna od poprzedniej: On żyje! Trzeba to często
przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry
przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na
nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas.
Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas
leczy i umacnia, to Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen życia nadprzyrodzonego,

przyodziany w nieskończone światło. Dlatego święty Paweł powiedział: „Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17).
125. Jeśli On żyje, to naprawdę może być obecny w twoim życiu, w każdej chwili, aby napełnić je
światłem. Tak więc nigdy nie będzie więcej samotności ani opuszczenia. Nawet gdyby wszyscy
odeszli, On będzie, tak jak obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20). On napełnia wszystko swoją niewidzialną obecnością i gdziekolwiek pójdziesz, będzie
na ciebie czekał. Ponieważ On nie tylko przyszedł, ale przychodzi i będzie przychodził każdego dnia,
aby zaprosić cię do pójścia w kierunku coraz to nowego horyzontu.
126. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Raduj się ze swoim Przyjacielem,
który zwyciężył. Zabili świętego, sprawiedliwego, niewinnego, ale On zwyciężył. Zło nie ma
ostatniego słowa. Także w twoim życiu zło nie będzie miało ostatniego słowa, ponieważ twój
Przyjaciel, który cię kocha, chce w tobie zatriumfować. Wybawca twój żyje.
127. Skoro On żyje, to jest to gwarancją, że dobro może znajdować sobie drogę w naszym życiu i że
nasze trudy będą czemuś służyć. Wtedy możemy zaprzestać narzekań i patrzeć w przyszłość,
ponieważ z Nim można zawsze patrzeć w przyszłość. To jest pewność, jaką mamy. Jezus jest
wiecznie żywy. Trzymając się Go, będziemy żyli i bez szkody przejdziemy przez wszystkie formy
śmierci i przemocy, które czają się po drodze.
128. Każde inne rozwiązanie okaże się słabe i tymczasowe. Może przyda się na jakiś czas, i potem
znowu znajdziemy się bezbronni, porzuceni, narażeni na niepogodę. Natomiast z Nim serce jest
zakorzenione w dogłębnym bezpieczeństwie, które trwa niezależnie od wszystkiego. Święty Paweł
mówi, że chce być zjednoczony z Chrystusem, aby poznać Go i doświadczyć „mocy Jego
zmartwychwstania” (por. Flp 3, 10). Jest to moc, która objawi się wiele razy również w waszym
życiu, ponieważ On przyszedł, aby dać ci życie „i to życie w obfitości” (por. J 10, 10).
129. Jeśli potrafisz docenić sercem piękno tej nowiny i pozwolisz, by spotkał cię Pan; jeśli pozwolisz
się kochać i zbawić przez Niego; jeśli nawiążesz z Nim przyjaźń i zaczniesz rozmawiać z żywym
Chrystusem o konkretnych sprawach twojego życia, to będzie wspaniałe doświadczenie, będzie to
doświadczenie podstawowe, które będzie wspierało twoje życie chrześcijańskie. Jest to również
doświadczenie, które możesz przekazać innym ludziom młodym. Ponieważ „u początku bycia
chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z
wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące
ukierunkowanie”.
F. Czas na dzielenie się:
Poproś uczestników o odsłuchanie tekstów, lub przeczytanie indywidualne kolejnych punktów
adhortacji. Poproś by odnieśli się do treści odpowiadając na pytania:
- Czy myślisz o Jezusie na co dzień jak o kimś realnie przebywającym obok Ciebie?
- Który z pokazanych dotychczas obrazów Jezusa był Ci najbliższy?
- Jakie konsekwencje ma przyjęcie faktu, że Jezus żyje? Jakie wymienia Papież?
- W których miejscach życia Kościoła spotykam Jezusa namacalnie i co mogę zrobić by tych spotkań
nie przegapić i nie spłycić?
- Próbowałeś/aś modlić się do Jezusa własnymi słowami i rozmawiać z Nim jak z przyjacielem?
Mówiłeś/aś Jezusowi o wszystkim tak jak przyjaciołom i znajomym przez meessengera snapa insta
czy fb?
- Czy masz konkretne doświadczenie spotkania z Jezusem? Czy zechcesz się nim podzielić z grupą?
Odpowiedzi zapisuje sekretarz grupy.

G. Podsumowanie animatora:
Animator podsumowuje następującymi słowami: Papież Benedykt XVI w pierwszej encyklice pisał
„u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast
spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę”. Dziś i każdego dnia
jesteśmy zaproszeni by dawać świadectwo spotkaniu. Jak często mówmy o Jezusie jak o kimś
realnym, którego spotykamy w sakramentach? To jest źródło naszego życia chrześcijańskiego i cel. O
owocne budowanie prawdziwej relacji z Jezusem pomódlmy się Dziesiątkiem różańca: 1. Tajemnica
chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
H. Podsumowanie:
Teraz wiemy, że tak naprawdę to, co zamierzamy robić to dzielić się radością ze spotkania żyjącego
Chrystusa. Dzielmy się nią w każdy możliwy sposób. Na spotkanie przynosimy zapisane odpowiedzi
z 2 wcześniejszych spotkań i przekazujemy je Duszpasterstwu Młodzieży Diecezji Siedleckiej, które
to na podstawie odpowiedzi młodych ludzi postara się przygotować program duszpasterski na
najbliższe lata.
Po przekazaniu tekstów wychodzimy tańczyć flashmob „Góry do góry” Małego TGD w 6 miejscach
Siedlec.
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