
Rok IV                         Spotkanie 1 

Stworzenie, czyli wypowiedź niewidzialnego Boga

Celem spotkania jest ukazanie, Ŝe kaŜdemu człowiekowi jest potrzebne
zbawienie, a Pismo św. najpełniej poucza o drodze do zbawienia.

1. Praca z Pismem św.

● ST mówi o pierwszym Stworzeniu. MoŜna znaleźć wiele tekstów mówiących
w róŜny sposób o stworzeniu, lecz wszystkie zawsze wskazują na Boga jako
Stworzyciela. ST podkreśla, Ŝe Bóg stworzył trzy rzeczywistości ze sobą
związane. 
Spróbujmy je nazwać i określić, co teksty te mówią nam o tych rzeczywistościach.
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Na stworzenie składa się więc: natura - materia, duchowe prawo regulujące naturę
oraz dar Boga, Jego słowo, łaska, mądrość - dary dla zbawienia. Przez to wszystko
Bóg wypowiada wobec ludzi swoje istnienie i daje się rozpoznać. 

● Celem stworzenia świata było stworzenie człowieka, aby było moŜliwe
wypełnienie planu miłości. Co natomiast było celem stworzenia człowieka?

Mdr 2, 23-24......................................................................................................

- Dlaczego jednak ludzie umierają?................................................................

- Na czym polega śmierć duchowa?...............................................................

● Uwolnienie od śmierci duchowej jest celem drugiego stworzenia człowieka.
O drugim stworzeniu mówi nam NT. Na czym polega nowe stworzenie?

Ef 2, 1-10.........................................................................................................

- Czy stworzenie zostało juŜ zakończone?.......................................................

       2.    Synteza

PowyŜsze teksty posłuŜyły nam tylko jako przykład w celu zrozumienia, czym jest
Pismo św. dla współczesnego chrześcijanina. Przypomina ono nieustannie o tym, Ŝe:

- wszelkie istnienie i Ŝycie pochodzi od Boga
- celem istnienia człowieka jest jego powołanie do nieśmiertelności
- człowiek odrzucił to powołanie
- przez Jezusa Bóg umoŜliwił człowiekowi powrót na drogę nieśmiertelności, do
Ŝycia z Bogiem
- dokona się to ostatecznie na końcu czasów, gdy wszystko całkowicie zostanie
stworzone na nowo, czyli odnowione.

         3.       Pierwsza zasada

Biblia jako natchniona przez Boga ukazuje te niezbędne elementy historii
zbawienia, które człowiek powinien rozpoznać, aby zrozumiał i przyjął
w swoim Ŝyciu zbawcze działanie Boga.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Podczas lektury Pisma św. będę pamiętać, Ŝe jest ono słowem Boga skierowanym do
mnie, abym mógł poznać Boga i Jego zbawcze działanie w moim Ŝyciu. Przed
kaŜdym otwarciem Pisma św. wyciszę się i przypomnę sobie tę prawdę.
  
Przeczytam w tym miesiącu pierwszą księgę Pisma św., czyli Księgę Rodzaju
i zastanowię się, co Bóg mi mówi o sobie samym i o tym, jak działa w moim Ŝyciu. 
 Przygotuję pytania, gdy zrodzą się we mnie jakieś wątpliwości podczas lektury.


