
Rok IV                            Spotkanie 3

Spotkanie z Bogiem przez wiarę

Cel: ukazanie wiary jako jedynej właściwej odpowiedzi na działanie Boga, jako
warunku spotkania z Nim i jako gwarancji otrzymania darów, umoŜliwiających

dojrzałe Ŝycie z Bogiem

1. Praca z Pismem św.

● ST i NT zgodnie podkreślają, Ŝe wzorem wiary człowieka jest wiara
Abrahama. W Rdz jest kilka obrazów ukazujących wiarę Abrahama i jego
postawę wynikającą z wiary. Działanie zbawcze Boga w jego Ŝyciu ukazane
jest w tych obrazach jako sen lub pojawienie się w postaciach ludzi.

● W Biblii sen oznacza, Ŝe Bóg zadziałał dotykając najgłębszych warstw
psychicznych człowieka i Ŝe człowiek zrozumiał swoje doświadczenie jako
spotkanie z Bogiem, z rzeczywistością, która znajduje się ponad nim, której on
jest podporządkowany.

Rdz 15, 1-21 

➢ Jakie obietnice otrzymał Abraham? (w.: 1. 5. 7. 13-14. 18)
-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

➢ Co zawiera proroctwo dotyczące potomstwa Abrahama? (w.: 13-21)

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

Abraham uwierzył Bogu wbrew ludzkiej logice i podporządkował się woli BoŜej,
czyli BoŜemu planowi, dzięki czemu spełniły się dane mu obietnice. U początku
NT Maryja stała się nowym wzorem wiary. Pierwsze dwa hymny NT, Zachariasza
i Maryi, odwołują się do Abrahama i do realizującej się na ich oczach obietnicy,
jaką otrzymał. 

W tym kontekście wiara ukazuje się z jednej strony jako tradycja, przekazywana
z pokolenia na pokolenie, z drugiej strony jako osobiste spotkanie z Bogiem,
przeniknięcie Boga w głębię człowieka, a z trzeciej strony jako gwarancja
otrzymania obiecanych darów.

Ga 3, 6-9. 15-22

Co wiąŜe wiarę Abrahama z Chrystusem i z kaŜdym wierzącym?

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

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

    2.    Podsumowanie: 

● Abraham jest wzorem postawy wiary, jest ideałem wiary ST i zapowiedzią
pełnej wiary NT. Jest więc typem kaŜdego wierzącego.

● Chrześcijanie są świadkami urzeczywistnienia się obietnic BoŜych danych
Abrahamowi.

● Prawdziwa wiara jest tam, gdzie dochodzi do spotkania z Ŝywym Bogiem.

● Biblia jest księgą wiary. Rejestruje na swoich kartach fakty dotyczące
kształtowania się w historii zbawienia coraz dojrzalszej wiary, która jednak
zawsze polega na zaufaniu obietnicom Boga.

      3.       Trzecia zasada

Czytając teksty biblijne musimy pamiętać, Ŝe jest w nich zawarty raz sens
wyrazowy: słowa znaczą tylko tyle co oznaczają; innym razem – sens typiczny,
czyli coś zapowiadają, wiąŜą daną osobę czy wydarzenie z osobą lub
wydarzeniem, które dokona się w przyszłości.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

 
Przeczytam w tym miesiącu drugą księgę Pisma św., czyli Księgę Wyj ścia,
zwracając uwagę na sens typiczny wydarzeń związanych z wyjściem Izraelitów
z Egiptu - Pascha Izraela typem Paschy Chrystusa.


