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Drodzy rodzice!

W  kolejnej  rozmowie,  którą  proponuję,  chcę  byście  ponownie
sięgnęli po Pismo Święte. 

Na  podstawie  fragmentu  Ewangelii  o  uciszeniu  burzy  na  jeziorze
przybliżcie dziecku jedną z najważniejszych prawd naszej wiary – to,
że  Jezus  Chrystus  jest  prawdziwym  Bogiem  i  prawdziwym
człowiekiem.

W  historii  chrześcijaństwa  często  dochodziło  do  „przegięć”  w  tej
materii.  Niektórzy akcentowali boskość Jezusa do tego stopnia, że
Jego człowieczeństwo było umniejszane lub wręcz negowane.

Inni natomiast podkreślali człowieczeństwo Jezusa do tego stopnia,
że umniejszali lub negowali jego boskość.

Tymczasem  prawda  leży  w  równowadze.  Jezus  jest  prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. 
Poproś  dziecko  o  znalezienie  fragmentu  Ewangelii  mówiącego
o uciszeniu burzy  -  Mt 8,23-27. Jest to ósmy rozdział  Ewangelii
Mateusza, wersety od 23. do 27.
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Poproś o przeczytanie.

„Gdy [Jezus] wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle
zerwała  się  gwałtowna burza  na  jeziorze,  tak  że  fale  zalewały
łódź; On zaś spał. 
Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj,
giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?
Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro
są Mu posłuszne?”

Zadaj pytania:
O co pytali  ludzie,  którzy byli  świadkami uciszenia burzy? Pytali
„kimże On jest?”, byli zdumieni, bo człowiek nie ma takiej władzy
nad naturą.
A ty jak uważasz, kim jest Jezus? Pozwól dziecku się wypowiedzieć.
Czy człowiek może powiedzieć burzy, by ucichła? Nie może.
Kim zatem jest Jezus, który tego dokonał? Jest Bogiem, bo tylko
Bóg może tak swobodnie panować nad naturą.
A czy Jezus jest  także prawdziwym człowiekiem? Który fragment
Ewangelii  może  na  to  wskazywać?  Jest  napisane,  że  Jezus  spał.
Zatem  jak  każdy  człowiek  mógł  być  znużony  i  zmęczony,
i zwyczajnie chciało mu się spać.
Kim  zatem  jest  Jezus?  Jest  prawdziwym  Bogiem  i  prawdziwym
człowiekiem.

Pamiętajcie  o  nabożeństwie  drogi  krzyżowej.  Pamiętajcie
o niedzielnej Eucharystii.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


