
Spotkanie 9.                                                                                       

Słowo Boże w życiu chrześcijanina
Celem spotkania jest zrewidowanie własnej relacji do słowa Bożego,  
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o moje związki ze słowem Bożym i o moje  
posłuszeństwo wobec niego.

1. Na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń odpowiedz na poniższe
pytania:

• Dlaczego i w jakim stopniu Pismo święte jest dla mnie wartością?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

• Czy słowo Boże jest dla mnie autorytetem, w jaki sposób się to 
uwidacznia?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

• W jakich okolicznościach mam kontakt ze słowami Pisma świętego?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

• Co powoduje (pytanie o motyw), że słucham, czytam słowo Boże?

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

2. W oparciu o teksty Soboru Watykańskiego II z Konstytucji Duszpasterskiej 
o Objawieniu Bożym Dei Verbum (zostały umieszczone na drugiej stronie)
odpowiedz na poniższe pytania.

• Dlaczego Pismo święte jest wartością w życiu Kościoła?
…..............................................................................................................................

• Do czego autorzy Konstytucji przyrównują słowo Boże?
…..............................................................................................................................

• Dlaczego chrześcijanie powinni sięgać do Biblii?
….............................................................................................................................. 

➢ Podziel się z grupą sytuacją, w której doświadczyłeś prawdy i mocy 
słowa Bożego. 

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Na podstawie Hbr 4, 12 odpowiedz na poniższe pytania:

• Jakie cechy słowa Bożego podaje autor fragmentu?

.......................................................................................................................

• Co znaczy, że słowo Boże jest żywe?

…...................................................................................................................

• Na czym polega jego skuteczność?

…...................................................................................................................

• W jaki sposób słowo Boże „osądza pragnienie i myśli” człowieka?

…...................................................................................................................

2. Przeczytaj ponownie poniższe fragmenty dokumentów Kościoła, 
zastosuj metodę Västeras, zwaną metodą trzech znaków (wykrzyknik, 
strzałka, pytajnik).

„Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało 
Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać 
wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała 
Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją 
świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez 
Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmiennie słowo 
samego Boga” (Dei Verbum 21).

„«Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa». 
Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą 
Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy 
przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą 
i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie 
się rozpowszechniają. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa 
towarzyszyć powinna czytaniu Pisma świętego, by ono było rozmową 
między Bogiem a człowiekiem. Gdyż «do Niego przemawiamy, gdy się 
modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi»” (Dei 
Verbum 25).


