Konspekt spotkania - Boże Narodzenie
I. Cel spotkania :
Uświadomienie uczestnikom że Jezus Chrystus zstąpił na ziemię aby działając w
naszym życiu przyprowadzić nas do Ojca.
(animator przez całe spotkanie stara się doprowadzić uczestników do tej prawdy )
II. Potrzebne pomoce :
1. Pismo Św. – Stary i Nowy Testament
III.Przebieg spotkania :
1. Modlitwa na rozpoczęcie :
Dziesiątek różańca, tajemnica Narodzenia Pana Jezusa
(animator może wprowadzić i zachęcić uczestników do modlitwy, może też podać
intencje wspólnotową)
2. Krótkie wprowadzenie do tematu spotkania
3. Odczytanie fragmentów:
- Iz 7, 14
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nada mu imię
Emmanuel!
- Iz 11, 1-5
Wyrośnie gałązka z pnia Jessego, wypuści się pęd z jego korzenia.
Spocznie na nim duchPana ,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch znajomości i bojaźni Pana .
Upodoba sobie bojaźń Pana .
Nie będzie sądził z pozorów
ani wyrokował według pogłosek,
lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych
i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich.
Rózgą swoich ust porazi ziemię,
a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców.
Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach,
a wierność pasem na jego lędźwiach!
Wyjaśnienie :
Przyjście na świat Mesjasza – Syna Bożego, zapowiadali prorocy jeszcze na długo
przed narodzinami Jezusa. Był bardzo gorąco wyczekiwany ponieważ naród
izraelski chciał się wyzwolić spod władz innych narodów, którego go
ciemiężyły.
- Łk 2, 1-11

W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata.
Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc
wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei,
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż
pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla Niej czas
rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu.
Pokłon pasterzy
Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle
ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął
ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: „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.
Wyjaśnienie:
Zbawiciel Izraela narodził się w ubogim żłobie. Mimo że był Bogiem zstąpił na ziemię i
to w tak ubogie miejsce, niegodne Króla. Dlaczego ?
Ponieważ nas kocha i chce naszego zbawienia. Jak się później okaże nie przyniesie
Izraelowi tego zbawienia którego oczekiwał, ale zrobi dla ludzi
nieporównywalnie więcej.

4. Pytania do uczestników :
Jakie powiązania można dostrzec patrząc na Biblijne opisy oczekiwania i narodzin
Zbawiciela z dzisiejszą (adwentową) rzeczywistością ?
(Oczekiwanie = Adwent ; Izrael = My wszyscy ; Nie zmienia się Jezus który tak samo
jak 2000 lat temu gdy chodził po ziemi tak teraz gdy czekana na nas w Niebie
pragnie naszego zbawienia i szczęścia)
Przyjście na świat Jezusa wymagało zgody na działanie Boga w życiu dwóch osób. O
kogo chodzi ?
( Maryja i Józef )
5. Podsumowanie i objaśnienie :

Oczekiwanie Izraelitów na zbawiciela można więc porównać do trwającego adwentu
w którym mamy się przygotowywać do Jego przyjścia. Ważne jest abyśmy się
możliwie jak najlepiej do jego przyjścia przygotowali, tak abyśmy byli na to
przyjście ciągle gotowi.
Jezus nie wyzwolił Narodu Izraelskiego spod władzy rzymian, tak jak się tego
spodziewali. Bardzo często zdarza nam się oczekiwać od Pana Boga aby działał
po naszej myśli, w sposób którego się spodziewamy.
Bóg widzi więcej niż my, dlatego nie zawsze działa tak jak o to będziemy prosić lecz
uczyni dla nas o wiele więcej niż się spodziewamy, mimo że często działa w
sposób niezrozumiały – w sposób z którym się nie zgadzamy.
Wzorem dla nas w zaufaniu Bogu jest Maryja i Józef. Oboje potrafili przyjąć wolę Boga
mimo że przysporzyło im to wiele zmartwień i trudów, mimo to pozostali
wierni.
IV. Zakończenie spotkania :
1. Postanowieniem na najbliższy tydzień niech będzie krótka modlitwa o pomoc
w pełnieniu woli Bożej i pozwolenie Jezusowie na działanie w życiu mimo
niedogodności i trudów za wstawiennictwem Św. Józefa oraz Maryi.
2. Krótka modlitwa na zakończenie spotkania.
(podziękowanie Bogu za wspólnotę która w tym dążeniu jest bardzo pomocna)

